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 ثوختة
فةرمانرِةوايي بة هيَزو طروثء حزبيَكي سياسي هةلَبذاردن وةك ريَطايةك بؤ سثاردني دةسةآلتي سياسيء ثيَطةي 

لةناو دةولَةتدا بةشيَويةكي ئازاديء شةرعي لةاليةن طةلةوة بةرهةمء زادةي دةركةوتين هزرو ثرنسيثةكاني دميوكراسية 
 كة طةل دةكاتة خاوةن سةرضاوةي رةوايةتيء دةسةآلتةكان نةك هيض سةرضاوةيةكي ديكةي دةرةوةي ئريادةي طةل.

لةطةلةوة بؤ طةلء لةثيَناو طةلدا بيَت ئةوة سةرةكيرتين ريَطايةك  ميوكراسي بريتيبيَت لةفةرمانرِةواييئةطةر د
 ثيَكةوة ثةيوةنديةكي هةلَبذاردن دميوكراسيء نيَوان ثةيوةندي ئةم دةستةواذةية بةرجةستةي بكات هةلَبذاردنة، كةواتة

 دةكةن. طةل ئريادةي بةرجةستةي ثيَكةوة هةردووكيان ثيَويستة، و بةسرتاو
تويَذينةوةكة بةشيَويةكي طشيت ثيَكهاتووة لةسيَ تةوةري سةرةكي. تةوةري يةكةم بةشيَوةيةكي تيؤري تايبةت 
كراوة بؤ روونكردنةوةء ثيَناسةكردني واتاء ضةمكي هةلَبذاردنء دميوكراسيء ئةو ثةيوةنديانةي بةيةكةوة هةيانة. 

ي خوولي سيَيةم كراوةء وةسفيَكي طشيت بؤ بةشداري ئةو هيَزو اليةنة سياسيانة كراوة لةتةوةري دووةمدا باس لة هةلَبذاردن
كة بةشداري ئةو خولةي هةلَبذاردنيان كردووة لةطةأل طرنطرتين ئةو دةرهاويَشتانةي ئةم خوولة هةيبووة لةسةر ئاسيت 

اوة بؤ  هةلَبذاردني خوولي سيَيةمء ثارلةمانء حكومةتء ذياني كؤمةلَطاي كوردس بةطشيت. تةوةري سيَيةم تةرخانكر
طرنطرتين ئةو دةرهاويَشتةو ئةجنامانةي لةم هةلَبذاردنة كةوتنةوة. لةكؤتايشدا بةدةرئةجنام كؤتايي بةتويَذينةوةكة 
هاتووة. لةطرنطرتين ئةو ئةجنامانةي تويَذينةوةكة ثيَي طةيشتوة ئةوةية كةهةلَبذاردني خوولي سيَيةمي ثارلةماني 

بةطرنطرتين خوولي ثارلةماني دادةنريَت لةهةريَمي كوردستان بةهؤي ئةو دةرهاويَشتةو ئةجنامة طرنطانةي كة كوردستان 
لةسةر ثرؤسةي سياسيء كاري حوكمرِانيء ئةداي ثارلةماني كوردستان هةيبوو. هةلَبذاردني خوولي ضوارةمي ثارلةماني 

 .اسيء ثرؤسةي حوكمرِاني هةريَم بةطشيتكوردستان خراثرتين دةرهاويَشتةي هةبووة لةسةر ذياني سي

  هةلَبذاردن ، دميوكراسي،هةريَمي كوردستان،ثارلةمان ، حكومةت :كليلي ووشةكان

 ثيَشةكي
هيَزو طروثء حزبيَكي سياسي سياسيء ثيَطةي فةرمانرِةوايي بة هةلَبذاردن وةك ريَطايةك بؤ سثاردني دةسةآلتي 

ء شةرعي لةاليةن طةلةوة بةرهةمء زادةي دةركةوتين هزرو ثرنسيثةكاني دميوكراسية كة ةناو دةولَةتدا بةشيَويةكي ئازادل
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ئةطةر ضي طةل دةكاتة خاوةن سةرضاوةي رةوايةتيء دةسةآلتةكان نةك هيض سةرضاوةيةكي ديكةي دةرةوةي ئريادةي طةل. 
ةكاني طريكدا يشاري -لةدةولَةتة كانميَذووي كؤنء بةجؤريَك لةجؤرةرةطء ريشةي دميوكراسي دةطةريَتةوة بؤ زةمةنيَكي 

جيَبةجيَكراون، بةآلم ثرسي ثةيرِةوكردني ئازادي سياسي يان راسرت دميوكراسي ليربالَي دةطةريَتةوة بؤ كؤتاييةكاني 
بؤ هةردوو شؤرِشي فةرةنسيء ئةمريكي كةبوونة هةويَين ثةيرِةوكردني سيستةميَكي نويَي  يسةدةي هةذدةيةم بةتايبةت

  وكراسي كةتاوةكو ئيَستا دريَذةي هةية. سياسي دمي
 سرتاتيذيء سياسيء طؤرِانكارية ئةو بةهؤي( 1991) سالَي مةزنةكةي راثةرِينة دواي كوردستان، هةريَمي بيَطومان

 خاوةن ببيَتة تواني كايةوة، هاتة جيهانيدا ءهةريَمي عيَراقء يناوخؤ ئاسيت لةسةر كة يسةربازيية ئابووريء
 رةوايةتي لةجؤرةكاني جؤريَك بنيَتء، بونياد باآل ئاستيَكي لةسةر حوكمرِاني بنةماكاني شةرعيء، ياساييء قةوارةيةكي

دانيَكي ( توانيان هةلَبذار1992هيَزة سياسيةكاني هةريَمي كوردستان بؤ يةكةمني جار لةسالَي ) .بكات ةبةرتدةس خؤي بؤ
ناوخؤييةكاني هةريَمء  م بةهؤي كيَشةهةوليَرء سليَمانيء دهؤك ئةجنامبدةن. بةالَ طشيت لةهةر سيَ ثاريَزطاكاني

دا لةنيَوان هةردوو وازثاشان دابةشبووني هةريَم بةسةر دوو ئريادةي جيا ،يء ناسةقامطريي سياسيءيدروستبوني ثَشيَو
ثايةكاني دميوكراسي  نرا برةو بة)ثارتي دميوكراتي كوردستانء يةكيَيت نيشتماني كوردستان( نةتواثارتي سةرةكي 

 يَوةبردني كؤمةلَطاي كوردي. هةلَبذاردن بكةن بةسةنطي حمةك بؤ دابةشكردني دةسةآلتء بةر ،ءبدريَت
 ميَذوويي ديكةي قؤناغيَكي ناية ثيَي كوردستان هةريَمي ،(2003دواي روخاني رذيَمي ثيَشووي عيَراق لةسالَي ) 

دنةكاني ئةجنومةني نويَنةراني عيَراقء هةلَبذاردني ثاريَزطاكاندا ارهاوكات لةطةأل هةلَبذ( 2005طرنطةوة. لةسالَي ) زؤر
بةيةكةمني  ، كةكان لةهةريَمي كوردستان دواي سيازدة ساأل لةراوةستاني ئةجنامدرايةوةخوولي دووةمي هةلبذاردنة

 ذاردن لةهةريَمي كوردستان دادةنريَت. ئةو هةلءبهةلَ ، دووةمءرووخاني رذيَمي ثيَشوو لةعيَراق بذاردني طشيت لةدوايهةلَ
ئةو ئةجنامانةي لةم هةلَبذاردنانة كةوتنةوة ريَطة  ،هاتةكايةوةءلةعيَراقء هةريَمي كوردستان  مةرجة سياسية نويَيةي كة

دةسةآلت وةك ريَطايةكي كردارةكي بؤ سثاردني  ،خؤشكةربوون بؤ ئةوةي هةلَبذاردن وةك ثرسيثيَكي جيهانيء دميوكراسيء
 ،بةدةستةوة دةطرن لةهةريَمي كوردستان يبةشيَوةيةكي شةرعي بؤ ئةو هيَزو حزبء طروثانةي كةثايةكاني فةرمانرِةواي

تارِادةيةكي باش بضةسثيَت. لةئةجنامي ئةم طؤرِانكاريانةشدا لةهةريَمي كوردستان دوو هةلَبذاردني ديكة ئةجنامدرا 
هةلَبذاردنانة لةواني ديكة جيادةكاتةوة ئةوةية كةهةردوو هةلَبذاردنةكة ضوار (. ئةوةي ئةم 2013( و )2009لةسالَي )

 سالَ جاريَك كرا كةئةمة خالَيَكي ثؤزةتيظة بؤ ثرؤسةي سياسي هةريَم ئةمة لةاليةك، لةاليةكي ديكةوة ئةم دوو
يي هةريَمي كوردستاندا دروست كرد. ةء جولَةي سياسي طةورةي لةناو ئةزمووني فةرمانرِةواتشهةلَبذاردنة كؤمةلَيَك دةرهاويَ

كةتةواوي ئةم تويَذينةوةية تةرخانكراوة بؤ هةلَسةنطاندنء شيكردنةوةي ئةو دةرهاويَشتةو ئةجنامانةي لةم دوو 
 هةلَبذاردنة كةوتنةوة.

 طرنطي تويَذينةوة
ئةجنامةكاني هةردوو شيكردنةوةء هةلَسةنطاندن بؤ دةرهاويَشتةو  كة نطي ئةم تويَذينةوةية لةوةدايةطر

لةناو ئةزمووني حوكمرِاني هةريَمي م دوو هةلَبذاردنة ئة ثارلةماني كوردستان دةكات.مي ي خوولي سيَيةمء ضوارةهةلَبذاردن
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ثيَطةو طرنطي تايبةت بةخؤي هةية لةو رووةوة كة بؤيةكةمني جار لةناو ئةزمووني سياسي هةريَمدا هيَزطةليَكي كوردستاندا 
دةطيَرن. سةرباري  لةثرؤسةي حوكمراني هةريَمدا رؤلَيش هةم وةك بةشداركةون كةهةم وةك ئؤثؤزسيؤنء نويَ بةدةردة

هةلَسةنطاندن بؤ ثرؤسةي هةلَبذاردن دةكات كةضؤن ضؤني لةهةريَمي كوردستاندا رةوايةتي  ةئةوةي كةئةم تويَذينةوةي
 بةخشيوةتة دةستةبذيَري سياسي فةرمانرِوا لةهةريَمي كوردستان.

 ثاساوةكاني هةلَبذاردني تويَذينةوةكة
امداني ئةو ثاساوانةي ثالَثشيت لةهةلَبذاردني ئةم تويَذينةوةية دةكةن خؤي لةوةدا دةبينيَتةوة كةئةجن

مرِيَك يةكةمني هةنطاوة بةرةو دامةزراندني سيستةميَكي سياسي كاراو ضاالك كةتيادا طةل دةكاتة هةلَبذاردن بيَ هيض مشتء
تء سةرضاوةي ثيَبةخشيين رةوايةتي بةو دةستةبذيَرةي كةئةركي فةرمانرِةوايي لةئةستؤدةطرن، ئةمة جطة خاوةن دةسةالَ

ضوارةم بةطرنطرتين دوو هةلَبذرادني طشيت لةهةريَمي كوردستان  ءلةو ثاساوةي كةهةردوو هةلَبذاردني خوولي سيَيةم
 دادةنريَت هةم لةرووي ريَكخستينء هةم لةرووي ئةجنامةوة.

 كةيَشةي تويَذينةوةك
ئةطةر هةلَبذاردن سةرةتاو يةكةمني هةنطاو بيَت بةئاراستةي بونيادناني سيستةميَكي فةرمانرِةوايي ئةوتؤ 
كةتيايدا طةل سةرضاوةي دةسةآلت بيَتء هةر ئةويش مايف متمانة بةخشنيء ليَسةندنةوةي رةوايةتي بةدةستةبذيَري 

 ،بؤ ضوونة ناو ثرؤسةي دميوكراتيزةكردنةوة بةهةموو رةهةندة جياوازيةكانيةوة فةرمانرِةوا هةبيَتء دةروازةيةكيش بيَت
لةم روانطةيةوة ئةم  ؟هةريَمي كوردستاندا بؤ ضي نةيتوانيةوة ئةم رؤآلنة بطيَرِيَتلةئةوا ئةم ثرؤسةية واتة هةلَبذاردن 

وةآلمي  سيَيةمء ضوارةمي ثارلةماني كوردستانةوةذاردنةكاني هةردوو خولي تويَذينةوةية لةريَطةي دةرهاويَشتةكاني هةلَب
 داتةوة.ئةو كيَشةية دة

 كةطرميانةي تويَذينةوة
طرميانةي سةرةكي تويَذينةوةكة ئةوةية كةهةلَبذاردني طشيت بةرجةستةكةري ئريادةي طةلة بؤ بونيادناني 

يةكي ثةيرِةوكراوي ناو هةموو سيستةميَكي . ثرؤسةواتة كؤمةلَطا دةسةآلتيَكي سياسي بةرثرسيار لةبةرامبةر ئريادةي طشيت
ةبةر بكات. ليَرةوة هةلَبذاردن وةك خواستيَكي دميوكراسي لةهةريَمي تسياسية كةهةولَدةدات رةوايةتي بؤ خؤي دةس

 كوردستاندا تارِادةيةكي زؤر ضةسثيوةو هيَزة سياسيةكاني ناو هةريَميش درك بةم راستية دةكةن. 
 كةئاماجنةكاني تويَذينةوة

 طرنكرتين ئةو ئاماجنانةي ئةم تويَذينةوةي هةولَي ثيَطةيشتين دةدات بريتية لة:
 روونكردنةوةي ضةمكء واتاي هةلَبذاردنء ثةيوةندي ئةم ثرؤسةية بةدميوكراسيةوة. -1
تاضةند هةلَبذاردن وةك ثرؤسةيةكي دميوكراسي ئاماجني خؤي لةناو ثرؤسةي سياسي هةريَمي كوردستاندا  -2

 بةديهيَناوة؟
كة لةهةردوو هةلَبذاردني خوولي سيَيةمء ضوارةمي ثارلةماني كوردستان كةوتةوة  ئةو دةرهاويَشتةء ئةجنامانةي -3

 تاضةند لةطةأل ثيَوةرء هيَلَة طشتيةكاني دميوكراسيدا يةكدةطريَتةوة؟.
 كةميتؤدي تويَذينةوة
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ضوارةمي  ي هةلَبذاردنةكاني هةردوو خولي سيَيةمءضونكة تويَذينةوةكة تايبةتة بةدةرهاويَشتةو ئةجنامةكان
ء مامةلَة لةطةأل داتاو ذمارةدا دةكات ئةوا باشرتين ميتؤديَك خزمةت بةتويَذينةوةكة بكات ميتؤدي ثارلةماني كوردستان

 ميتؤدي راظةيي ئاماريية. ناوةرؤَكء شيكاري
 كةثةيكةري تويَذينةوة

ري تايبةت ي. تةوةري يةكةم بةشيَوةيةكي تيؤثيَكهاتووة لةسيَ تةوةري سةرةكتويَذينةوةكة بةشيَويةكي طشيت 
هةلَبذاردنء دميوكراسيء ئةو ثةيوةنديانةي بةيةكةوة هةيانة.  ونكردنةوةء ثيَناسةكردني واتاء ضةمكيكراوة بؤ رو

ياسيانة كراوة ةو هيَزو اليةنة سبةشداري ئكراوةء وةسفيَكي طشيت بؤ هةلَبذاردني خوولي سيَيةم  لةتةوةري دووةمدا باس لة
لةطةأل طرنطرتين ئةو دةرهاويَشتانةي ئةم خوولة هةيبووة لةسةر ئاسيت  خولةي هةلَبذاردنيان كردووة كة بةشداري ئةو

 هةلَبذاردني خوولي ضوارةمء بؤ . تةوةري سيَيةم تةرخانكراوةبةطشيت نء حكومةتء ذياني كؤمةلَطاي كورديثارلةما
شانكردني طرنطرتين كؤسثء كةوتنةوة، لةطةأل دةستني شتةو ئةجنامانةي لةم هةلَبذاردنةرهاويَطرنطرتين ئةو دة

   كؤتايي بةتويَذينةوةكة هاتووة. . لةكؤتايشدا بةدةرئةجنام ضارةسةر بؤيان ريَطريةكانيء دياريكردني ريَطا
 تةوةري يةكةم: دةروازةيةكي تيؤري لةمةرِ هةلَبذاردنء دميوكراسي

تةيةكي سياسي لةدميوكراسي نويَنةرايةتيدا، ةنريَت بؤ ثيَداني دةسةآلت بةدةسهةلَبذاردن بةسةرةكيرتين ريَطا داد 
نةك ئةمة بةلَكو تاكة ميكانيزمي بةخشيين رةوايةتية بةدةسةآلتي سياسيء، هةروةها بؤ ثرؤسةي ئالَوطؤرِي ئاشتيانةي 

ئةمرِؤدا هةلَبذاردن وةك عةقيدةيةكي دميوكراسي تةماشادةكريَت. واتة  دةسةآلت لةنيَوان هيَزة سياسيةكاندا. لةدونياي
بةرةوثيَشةوة دةضن. واتة  هةلَبذاردنء دميوكراسي دوو ثرؤسةي تةواوكاري يةكرتينء شانبةشاني يةكرتي طةشةدةكةنء

ردرابيَنتء، يَةوة هةلَنةبذناكريَت باس لةدميوكراسيبووني دةسةآلتيَكي سياسي بكريَت طةر فةرمانرِةواكاني لةريَطةي طةل
لةهةمان كاتيشدا هةلَبذاردنيَكي ئاماجندار بووني نابيَت طةر تارِادةيةكي شياو هةلومةرجيَكي دميوكراسيانة لةباردا 

ردنء دميوكراسي بكةين بيَئةوةي نةبيَت. لةم تةوةردا هةولَدةدةين بةشيَوةيةكي كورت باس لةضةمكء رةهةندةكاني هةلَبذا
ضونكة باسكردني تةواوةتي ئةم دوو ضةمكة لةتواناي ئةم  ،ء درشيت ئةم دوو ضةمكةوة ببةستينةوةمان بةوردخؤ

 تويَذينةوةدا نيية ئةمة لةاليةك، لةاليةكي ديكةشةوة خزمةت بةهيَلَة طشتيةكاني تويَذينةوةكة ناكات.
 يةكةم: ضةمكء ثيَناسة هةلَبذاردن

زاناياني بواري زانسيت سياسيء ياساي دةستوري قسةيان لةسةر ذمارةيةكي زؤر لةئةكادمييستء ياسازانةكانء  
 ثيَناسةي جياجيان بؤ كردووة. ليَرةدا هةنديَك لةو هةوآلنة دةخةينة روو.  ءهةلَبذاردن كردووة

فةرهةنطي ياسايي بةم شيَوةية ثيَناسةي هةلَبذاردني كردووة كة:" دةستةواذةيةكة بةو كؤمةلَة ثرؤسةية دةوتريَت 
 . (1)طةيةوة دةنطدةران بةثيَي ياسا ريَكخراوةكاني هةلَبذاردن ئةو كةسانة هةلَدةبذيَرن كةنويَنةرايةتيان دةكةن"كة لةريَ

فةرهةنطي )الوسيط( ثيَناسةي دةكات بةوةي كةبريتية لة:" طرتنةبةري ريَكاري ياسايي كةسيستةمةكةييء 
دياركراوة. لةسةر ئةم بنةمايةش كةسيَك يا كؤمةلَة كةسيَك بؤ شويَنةكةييء كاتةكةيي لةدةستور ياخود الئيحةكةيةكدا 

سةرؤكايةتي يان بؤ ئةندامبوون لةئةجنومةنيَك يان سةنديكايةك يان كؤرِبةنديَك يان هاوشيَوةكاني ئةمانة 
 .(2)هةلَدةبذيَردريَن"
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ةكداء، لةسةر بنةماي )دانك(نيش دةلَيَت:"هةلَبذاردن ملمالنيَيةكة بؤ بةدةستةوةطرتين ثؤست لةدامةزراوةي
ئاراستةكاني بريكردنةوةي كؤمةلَة خةلَكيَك بونيادنراوة كة لةريَطةي سندوقةكاني دةنطدانةوة طوزارشيت ليَدةكةن. منونةي 
ئةم جؤرة ملمالنيَية وادةكات ئةوانةي كةثؤست بةدةستةوة دةطرن خباتة بةردةم ليَثرسينةوةوة، ئةطةريش ثيَويست بكات 

 . (3)اتة بةردةم دةنطدةران بؤ الدانيانء هةلَبذاردنء داناني كةسياني ديكة لةشويَنيان"ريَطاطةليَك دةخ
)كؤلن(يش بةشيَويةكي كورت ثيَناسةي هةلَبذاردن دةكاتء دةلَيَت:" بريتية لةثرؤسةيةك يان كرداريَك بؤ 

 . (4)هةلَبذاردني نويَنةريَك يان كؤمةلَة نويَنةريَك"
واية هةلَبذاردن:" ميكانزميَكي سةرةكية بؤ ثيَداني دةسةآلت لةسيستةمة دميوكراسية  )عبدولغةني بةسيوني(ش ثيَي

 . (5)هاوضةرخةكاندا ئةمة لةاليةكء، بةديهيَناني بةشداري سياسي بؤ تاكةكاني طةل لةاليةكي ديكةوة"
ةتة هاوآلتيان تاوةكو هةنديَكي ديكة لةنوسةران ثيَيان واية كةهةلَبذاردن: " دةسةالَتيَكة بةطويَرةي ياسا دراو

لةريَطةي نويَنةرايةتيةوة بةشداري لةذياني طشتيدا بكةن، واتة لةريَطةي طوزارشتكردنةوة لةئريادةي خؤيان لةوةي 
 .  (6)ثةيوةستة بةدياريكردني فةرمانرِةواكانء، بةرِيَوةبردني كارووباري فةرمانرِةوايي"

ريَطةيةوة كؤمةلَيَك هةلَدةبذيَردريَنء، ثرؤسةي برِيار دروستكردنء كةواتة هةلَبذاردن ميكانيزميَكي كردارةكيية لة  
دارِشتين سياسةتي طشيت دةولَةتيان ثيَدةسثيَردريَت. بيَطومان ئةم ثرؤسةية بةثيَي سيستةمي سياسي دةولَةتء ياساي 

ي دوو مةبةسيت طرنطي . هةلَبذاردنيش لةسةر ئاسيت نةتةوةي(7)ريَكخستين هةلَبذاردن شيَوازي جؤراجؤر لةخؤدةطريَت
هةية. مةبةسيت يةكةم: بؤ هةلَبذرادني سةرؤكي حكومةت يان دةسةآلتي جيَبةجيَكردنء سياساتي طشتيية كةحكومةت 
دةيطريَتةبةرء جيَبةجيَكردني لةئةستؤ دةطريَت. مةبةسيت دووةميشي بؤ هةلَبذاردني ئةنداماني ئةجنومةني نويَنةران يان 

ةركي ياسادانانء سةثاندني باجء ضاوديَريء ليَثرسينةوة لةكارةكاني حكومةت لةبري طةل دةستةي ياسادانانة كة بةئ
. كةواتة هةلَبذاردن ئةوة رووندةكاتةوة كةدةسةآلتي سياسي متمانةء رةوايةتي خؤي لةطةلةوة (8)لةئةستؤ دةطرن

 ة.وةردةطريَتء هةر طةليشة مايف ليَوةرطرتنةوةي ئةو متمانةو رةوايةتييةي ليَي هةي
لةهةموو ئةو ثيَناسةء بؤضوونانةي سةرةوة دةربارةي هةلَبذاردن دةتوانني بلَينَي كةهةلَبذاردن ثرؤسةيةكة  

ريَكارةكانيء شيَوازةكانيء سيستةمةكانيء ريَكخستنةكاني لةدةستورء ياساكاني تايبةت بةهةلَبذاردندا دياريكراوة بؤ 
ةي كةخؤيان بؤ ثؤستة طشتيةكانء بةرِيَوةبردني كارووباري طشيت دةستنيشانكردنء هةلَبذاردني باشرتيين ئةو كةسان

حوكمرِاني كانديدكردووة لةريَطةي طةلةوة تاوةكو نويَنةرايةتيان بكةن. هةلَبةتة ئةوةي لةم تويَذينةوةيةدا مةستة 
ةستةيةش بةطويَرةي هةلَبذاردني طشتية، واتة ئةوةي راستةوخؤ ثةيوةندي بةدةستةي دةنطدةرانةوة هةية. بيَطومان ئةم د

بارودؤخي وآلتانء رادةي ثيَشكةوتنيان لةرووي فةراهةمكردني كةشي دميوكراسيء دةسةبةركردني مافء ئازادية 
طشتيةكانةوة، هةروةها لةرووي ياساييء ئةو سنورةي ياساي دةستووري دياريكردووة وةك مةرج لةسةر ئةو هاوآلتيانةي 

ية، دةطؤرِيَت. مةبةستيش لةدةستةي دةنطدةران كؤي ئةو هاونيشتيمانيانة تواناء مايف بةشداريكردني سياسيان هة
دةطريَتةوة كةمايف بةشداريان لةهةلَبذاردنةكاندا هةية، هةروةها كؤي ئةو مةرجانةش كة بةطويَرةي ياسا دةبيَت لةهةر 

ي دياريكردووة كةدةبيَت لةدةنطدةردا .  بؤ منونة لةياساي هةلَبذاردني عيَراقدا ضوار مةرجي سةرةك(9)دةنطةدةريَكدا هةبيَت
( 18تةمةني ) -3خاوةن ئةهليةتي تةواوةتي بيَت.  -2دةبيَت رةطةزنامةي عيَراقي هةبيَت.  -1: (10)هةبيَت ئةوانيش
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( هةلَبذاردني ئةجنومةني 1992( سالَي )1ناوي لةتؤماري دةنطةدراندا هةبيَت. لةياساي ذمارة) -4سالَي ثرِكردبيَتةوة. 
تةمةني  -2دةبيَت هاوآلتي كوردستاني بيَت.  -1نيشتيماني كوردستاني عيَراقيدا تةنها دوو مةرج دياريكراوة ئةوانيش: 

( سالَي ثرِكردبيَتةوة. لةسةر ئةم بنةماية دةبينني كةهةردوو ياساي هةلَبذاردني عيَراقء كوردستاني تارادةيةكي باش 18)
زيكبوةتةوة ئةمةش لةو روانطةيةوة كةمايف دةنطدان مافيَكي طشتيةء، هةموو ئةو لةم روةوة لةثرنسيثةكاني دميوكراسي ن

هاوآلتيانةي ئةو مةرجانةيان تيادا هةبيَت دةتوانن بةشداري لةهةلَبذاردنةكاندا بكةن. كةواتة هةلَبذاردني طشيت يان 
ثيَكدةهيَننء بةشداري لةذياني سياسي ئةو دةسةآلتةية كة ياسا بةو هاوآلتيانة دةيبةخشيَت كةدةستةي دةنطدةران 

 .(11)سياسيدا دةكةن بةشيَوةيةكي راستةوخؤ يان لةريَطةي هةلَبذاردني نويَنةرةكانيانةوة
 دووةم: سروشيت ياسايي هةلَبذاردن

لةنيَوان زاناياني زانسيت سياسيء ياساي دةستوريدا كؤدةنطيةك نيية لةسةر ئةوةي ئايا هةلَبذاردن ض جؤرة  
ةنديةكي ياسايي وةرطريَت؟ واتة ئايا هةلَبذاردن ئةركة؟ ياخود مافيَكي تايبةتي تاكة؟ ياخود سيفةتء تايبةمت

بةآلم ويَرِايي ئةم جياوازيية لةبؤضوني زاناياني  (12)هةردوكيانة؟ ياخود دةسةآلتيَكي ياسايية يان مافيَكي طشتية؟
اني دونياء، دواتر ليَكةوتنةوةي ئةجنامي جياواز بوارةكةدا، لةئةجنامي ثراكتيزةكردني ثرؤسةكاني هةلَبذاردن لةوآلت

جياوازء دةركةوتين اليةنة نيَطةتيظء ثؤزةتيظةكاني ئةو بؤضوونة ياساييء هزريء سياسيانةي زاناياني بوارةكة 
دي طةيشتنة ئةو باوةرِةي كةهةلَبذاردن دةسةآلتيَكي ياسايية كة بةثيَي ياسا دةدريَتة دةنطدةر بؤ بةديهيَناني بةرذةوةن

طشيت نةك بؤ بةديهيَناني بةرذةوةندي تايبةتي. بةم شيَوةية، ضونكة هةلَبذاردن دةبيَتة دةسةآلتيَكي ياسايي بابةتي 
ئةوكات دةتوانريَت مةرجةكاني ئةم ياساية بةطويَرةي بةرذةوةندية طشتيةكاني كؤمةلَطا هةمورابكريَتء سةرلةنويَ 

دةلَيَت:"دةستورء ياساي هةلَبذاردن بةتةنها هةردووكيان دةتوانن ناوةرِؤكي ئةم دابرِيَذريَتةوة. لةم بارةيةوة )عصام دبس( 
بكةن. لةسةر ئةم بنةمايةش ئةوا ياسادانةر دةتوانيَت بةثيَي خواستةكاني  دةسةآلتةء مةرجةكاني بةكارهيَناني دياري

هةلَبذاردن دةسةآلتيَكي برِياردراوة . كةواتة (13)بةرذةوةندي طشيت مةرجةكاني ئةجنامداني هةلَبذاردن هةمواربكاتةوة"
لةثيَناو كؤمةلَطا بةطشيت نةك تاكةكان. لةبةرئةوةش كة هةلَبذاردن لةناوةنديَكي بابةتيةوة سةرضاوة دةطريَت ئةوا 

. بة لةبةرضاوطرتين هؤكارة (14)ياسادانةر لةهةموو كاتيَكدا دةسةآلتي هةمواركردني ناوةرِؤكةكةييء مةرجةكاني هةية
ياساييء سياسيةكاني ناو سيستةمة سياسيةكان، ناوةندة هزريء ياسايية مؤديَرنةكان بةو ئاراستةيدا دةضن بابةتيء 

كةهةلَبذاردن دةسةآلتيَكي ياساييةء لةهةناوي ياسا دانراوةكانةوة دةردةضيَت. ئةمةش لةهةموو بؤضوونةكاني ديكةي 
 تايبةت بةم ثرسة لةبارترء طوجناوترة.

 هةلَبذاردن سيَيةم: سيستةمةكاني
لةطةأل ثيَشكةوتين سيستةمةكاني دةنطداني طشيتء دةركةوتين ثارتة سياسيةكان ضيرت ثارلةمان وةك  

دةستةيةكي ئةبسرتاكت )جمرد( بةنويَنةري نةتةوة نةمايةوة، بةلَكو ثيَويست بوو ثارلةمان ببيَتة شويَين رةنطدانةوةي 
ية جياجياكانيانةوة. ئةم كردةيةش نةضووة بواري ثراكتيكةوة تةنها تيَكرِاي هاوآلتيان بةهةموو جياوازيء بةرذةوةند

لةريَطةي سيستةمةكاني هةلَبذاردنةوة نةبيَت كةبواري رةخساند بؤ ئةوةي نويَنةراني هةموو دةستةء ضينة جياجياكاني 
يبكةنء بثاريَزن. ليَرةوة كؤمةلَطا بطةنة ثارلةمانء، لةويَ طوزارشت لةو هةموو جياوازيية بكةنء مافء ئةركةكانيان ديار
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تيَبيين ئةوة دةكريَت كةسيستةمةكاني هةلَبذاردن لةوالَتيَكةوة بؤ وآلتيَكي ديكة لةيةكةيةكي سياسيةوة بؤ يةكةيةكي 
سياسي ديكةء بةثيَي بارودؤخي تايبةتيء ثرؤسةي ثيَشكةوتين ميَذووييء سياسيء سروشيت ثيَكهاتةي كؤمةآليةتيء 

 وكراسيء ثيَشكةوتين اليةني ذياريء كلتوريانةوة جياواز دةبيَت. رادةي فةراهةمبووني دمي
بيَطومان لةوآلتاني دونيادا ذمارة طةليَكي زؤري سيستةمي هةلَبذاردن ثةيرِةودةكريَت كةدةكريَت لةضوار ضيَوةي  

سةركيةكةي ( سيستةمدا كؤيان بكريَنةوة. زؤرينةي ئةم سيستةمانةش دةكةونة ضوارضيَوةي هةر سيَ خيَزانة 12)
. بؤ (15)هةلَبذاردنةوة ئةوانيش: )سيستةمي هةلَبذاردني زؤرينة، سيستمةمي نويَنةرايةتي ريَذةيي، سيستةمي تيَكةآلو(

ثؤلَيَنكردني سيستةمةكاني هةلَبذاردنيش هةميشة ثشت بةضؤنيَيت كاركردني هةريةك لةو سيستةمانة بةسرتاوة بؤ 
تة بةشداربووةكاني هةلَبذاردن بةدةسيت دةهيَنن بؤ ثرِكردنةوةي كؤرسيةكاني ئةذماركردني ئةو دةنطانةي كةاليةنء ليس

. لةراستيدا باسكردني سيستةمةكاني هةلَبذاردن بةطشيت لةتواناي ئةم تويَذينةوةيدا نيية، ضونكة (16)ثارلةمان
ةهيَلَة طشتيةكاني ثيَويسيت بةليَوردبونةوةء شيكردنةوةي زؤر هةية ئةمة لةاليةك، لةاليةكي ديكةشةوة خزمةت ب

تويَذينةوةكة ناكات. بؤية ليَرةدا تةنها باسي ئةو سيستةمانةي هةلَبذاردن دةكةين كة لةهةلَبذاردنة طشتيةكاني هةريَمي 
سيستةمي  -2. (17)سيستةمي هةلَبذاردني طشيت نهيَينء راستةوخؤ -1كوردستاندا ثةيرِةوكراوة. ئةوانيش بريتنني لة: 

بازنةكاني هةلَبذاردنء ليسيت داخراو  -3. (18)لةطةأل ثةيرِةوكردني ريَطةي زؤرترين دةنطي ماوةنويَنةرايةتي ريَذةيي 
 .(19)ءكراوةو نيمضة كراوة

 دةنطداني راستةوخؤء نارِاستةوخؤ، نهيَينء ئاشكرا -1
 ( ئةوةية كةدةنطدةران خؤيان هةلَدةسنت بةهةلَبذاردنيDirect Electionمةبةست لةدةنطداني راستةوخؤ ) 

نويَنةران يان فةرمانرِةوايان لةنيَوان كانديدة جياوازةكاندا بةشيَوةيةكي راستةوخؤ بةثيَي ئةو بنةماء ريَسايانةي 
كةياساكاني هةلَبذاردن دياريكردوون بةبيَئةوةي كةساني ديكة لةجياتي دةنطدةر بةم كارة هةسنت. لةراستيدا ئةم سيستةمة 

ةء دةطوجنيَت، ضونكة ثانتايةكي زؤري ئازادي دةبةخشيَتة دةنطدةران بؤ هةلَبذاردني زياتر لةطةأل دميوكراسيدا ثيَكديَتةو
نويَنةرةء فةرمانرِةوكانيان. بةالَم ليَرةدا دةبيَت ئةوة لةبةرضاو بطرييَت كةدةنطداني راستةوخؤ ثيَويسيت بةوة هةية 

شنبرييةكي ئةوتؤبن كةتواناداريان بكات كةدةنطدةران لةئاستيَكي باشي هؤشياريء ثةروةردةي سياسيدا بنء خاوةن رؤ
 . (20)لةوةي كةساني باشء شياوي خؤيان بؤ دةسةآلت هةلَبذيَرن

( ئةوةية كةدةنطدةر بةشيَوةيةكي راستةوخؤ بةئةركي Indirect Electionهةرضي هةلَبذاردني نارِاستةوخؤية) 
كو لةريَطةي دةستةيةكي هةلَبذيَردراوةوة بةم كارة هةلَبذاردني نويَنةرةكانيان ياخود فةرمانرِةوكانيان هةلَناسن، بةلَ

. جيَي ئاماذةية كة تاثلةي دةنطدان زياتر بيَت زياتر والَت لةدميوكراسي راستةقينة دوور دةكةويَتةوة. هةر (21)هةلَدةسنت
راستةقينة  لةبةرئةوةية زؤريَك لةوآلتان ثةيرِةوي سيستةمي هةلَبذاردني راستةوخؤ دةكةن ضونكة زياتر لةدميوكراسي

نزيكةء زؤرترين ئازاديش بةدةنطدةر دةبةخشيَت لةهةلَبذاردني نويَنةرء فةرمانرِةواكانيان. ئةمة جطة لةوةي ئةم سيستةمة 
وا لةدةنطدةران دةكات طرنطي زياتر بةهةلَبذاردن بدةنء هةست بةو بةرثرسياريَتيةش بكةن كةدةكةويَتة سةرشانيان. 

( ياساي هةلَبذاردني ئةجنومةني نويَنةراني كوردستان عيَراق 1992( سالَي )1رة)هةريَمي كوردستان لةياساي ذما
 ثةيرِةوي لةم سيستةمة كردووة.  
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مةبةستيش لةدةنطداني نهيَين ئةوةية كةدةنطدةر بةشيَوةيةكي نهيَين دةنطي خؤي بةو كانديدة دةدات  
سيَك ضاوديَري بكاء بزانيَت دةنطي بةكيَداوة. ئةم جؤرة كةهةلَيدةبذيَريَ لةويَستطةيةكي دةنطداندا بةبيَ ئةوةي هيض كة

دةنطدانة زياتر لةطةأل بةهاو ثرنسيثةكاني دميوكراسيدا دةطوجنيَت، ضونكة سةربةستيةكي دةروونيء جةستةيي زياتر بؤ 
ديَريء دةنطدةر فةراهةمدةكاتء ريَطانادات كاريطةرية دةرةكيةكان رةنطدانةوةي لةسةري هةبيَتء بيخاتة ذيَر ضاو

هةرِةشةوة. هةرضي دةنطداني ئاشكراية ئةوةية كةدةنطدةر بةشيَوةيةكي ئاشكرا دةنطي خؤي بةو كانديدة دةدات 
كةهةلَيدةبذيَريء ئةنداماني ليَذنةي هةلَبذاردن دةزانن دةنطي بةكيَ داوة. اليةنطراني ئةم سيستةمة ثيَيان واية ئةم جؤرة 

نطدةر بةهيَزدةكاتء راشكاوترء بويَرتري دةكات. بةالَم لةراستيدا ئةطةر ئةمة بؤ دةنطدانة هةسيت بةرثرسياريَيت الي دة
ئةو دةولَةتانة راستبيَت كة طةيشتوون بةثلةيةكي باش لةفةراهةمكردني ئازادي سياسيء ثاراستين مافةكاني تاكء 

يوة دةبيَتة مايةي هةرِةشةء مةترسي ئازاديةكانيان ئةوا بؤ ئةو وآلتانةي كةهيَشتا ثايةكاني دميوكراسي تياياندا نةضةسث
بؤ سةر دةنطدةر ضي لةاليةن هيَزة سياسيةكانةوة بيَت ياخود لةاليةن دةسةآلتدارانةوة بيَت كةتؤلَةي ئةوة ليَبكنةوة دةنطي 
ثيَنةداون. بؤية زؤربةي شارةزاياني بواري سيستةمي سياسيء ياساي دةستوري دةنطداني نهيَين بةباشرت دةزاننء ضةخت 

 ةسةر طرنطيء بايةخي طةورةي دةكةنةوة.ل
 هةلَبذاردن بةسيستةمي زؤرينةء هةلَبذاردن لةسةر بنةماي نويَنةرايةتي ريَذةيي -2

لةبةرئةوةي ياساي هةلَبذاردنةكاني هةريَمي كوردستان سيستةمي هةلَبذاردني نويَنةرايةتي ريَذةيي ثةيرِةو  
بذاردن دةكةين نةك هةلَبذاردن بةسيستةمي زؤرينة. بةشيَوةيةكي خيَرا كردووة ليَرةدا زياتر باسي ئةم شيَوازةي هةلَ

دةتوانني ئاماذة بةم سيستةمةي دواييان بكةين كةبريتية لةوةي كة كانديد سةردةكةويَت لةريَطةي بةدةستهيَناني زؤرينةي 
ليستيَك زؤرينةي دةنطة ئةو دةنطة راستةقينانةي كةبةشداري هةلَبذاردنيان كردووة، واتة ئةطةر كانديديَك يان 

راستةقينةكاني بازنةيةكي هةلَبذاردني بةدةستهيَنا لةسيستةمي دةنطداني تاكة كةسيدا ئةوا براوةء سةركةوتوو دةبيَت. 
ئةمةش ماناي واية كةئةم سيستةمة دةكريَت بةشيَوازي دةنطداني تاكةكةسي ياخود بةشيَوازي ليست ئةجنامبدريَت. بؤ 

نةي دةنطانة دوو ريَطا ثةيرِةو دةكريَت. ريَطاي يةكةم: سيستةمي زؤرينةي رةها، واتة بةدةستهيَناني ئةذماركردني ئةم زؤري
نيَوةي دةنطةكان زياتر. ئةطةريش هيض كانديديَك يان ليستيَك نةيتواني ئةم ريَذةية بةدةستبهيَنيَت ئةوا خوولي دووةمء 

سيستةمي زؤريَنةي ريَذةيي، لةم سيستةمةدا ئةطةر كانديديَك ياخود  سيَيةمي هةلَبذاردن ئةجنام دةدريَتةوة. ريَطاي دووةم:
 .(22)ليستيَك زؤرينةي دةنطةكاني بةدةستهيَنا ئةوا براوة دةبيَت

هةرضي سيستةمي نويَنةرايةتي ريَذةيية ئةوا بريتية لةو سيستةمةي كةهةلَبذاردن تيايدا لةسةر بنةماي ليست  
هةلَبذاردني زؤرينة لةسةر شيَوازي تاكةكةسيء ليست بيَت ئةوا ئةم سيستةمة بةتةنها لةطةأل دةبيَت، واتة ئةطةر سيستةمي 

. ناوةرِؤكي ئةم سيستةمة ئةوةية كة كورسي نويَنةرايةتي دابةشدةكريَت (23)هةلَبذاردن بةشيَوازي ليست ئةجنام دةدريَت
ستء ثارتانة لةكيرَبِكي هةلَبذارندا بةدةسيت بةسةر ليستء ثارتةكاندا بةطويَرةي ئةو دةنطانةي كة هةريةك لةو لي

.واتة لةم سيستةمةدا هةر ليستيَك بةطويَرةي قةبارةي ئةو دةنطانةي بةدةستيهيَناوة كورسي ثارلةماني (24)هيَناوة
بةردةكةويَت، ئةمةش ثيَضةوانةي سيستةمي هةلَبذاردني زؤرينةية كة بةتةنها ليستيَك ياخود كانديديَك دةبيَتة براوةي 
هةلَبذاردن. بيَطومان ثةيرِةوكردني ئةم سيستةمة طةرةنيتء قازاجني زؤري بؤ حزبة بضوكةكانء كةمة نةتةوايةتيء 
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ئاينيةكاني ناو وآلت هةية ضونكة بةطويَرةي سةنطء ذمارةي دةنطي خؤيان نويَنةريان لةثارلةمانء ئؤرطانةكاني ديكةي 
 دةولَةتدا دةبيَت.

ة كار لةسةر ئةوة دةكات كةخؤي لةئةجنامة خراثةكاني سيستةمي هةلَبذاردني بةشيَوةيةكي طشيت، ئةم سيستةم
زؤرينة دوورخباتةوةء وابكات دةستةيةكي ياساداناني ئةوتؤ بهيَنيَتة كايةوة كةهاونيشتيمانيان رةنطء دةنطي خؤياني 

ووي دابةشبوونء ثةرتةوازةيي تيدا ببيننةوةء ببيسنت. لةدميوكراسية تازة دروستبوةكاندا بةتايبةتي ئةوانةي رووبةرِ
كؤمةآليةتي توند بوونةتةوة، ثرسي بةشداري هةموو ضنيء دةستةء طروثء ثيَكهاتة كؤمةآليةتيةكان مةرجيَكي 
يةكاليكةرةوةية بؤ ثالَثشيت سيستةمي دميوكراسي. لةم سيستةمة ئةطةر هةلي راستةقينة بؤ هةموو كةمايةتيةكاني ناو 

ةستةبةر نةكريَت لةثرؤسةي برِيار دروستكردنء نويَنةرايةتي ناو سيستةمي سياسي ئةوا دةولَةتء تةنانةت زؤرينةش د
. بؤ زياتر تيَطةيشت لةم سيستةمة ئةم منونةية دةخةينة روو: (25)ضاوةرِواني دةرئةجنامي خراثء كارةستباري ليَدةكريَت

ء سيَ ليستيش بةشداربن: ئةطةر ليسيت ( كورسي ثارلةماني بؤ تةرخانكرابيَت10ئةطةر لةبازنةيةكي هةلَبذاردندا )
%(، ئةوا 20%(ء، ليسيت سيَيةميش )30%( كؤي دةنطةكاني ئةو بازنةية بةدةستهيَناء، ليسيت دووةميش )50يةكةم )

( كورسي ثارلةمانيان بةردةكةويَت. بةآلم ئةطةر 2( كورسيء، سيَيةميش )3( كورسيء، ليسيت دووةم )5ليسيت يةكةم )
دني زؤرينة بةسةر ئةم منونةيةدا ثةيرِةوبكريَت ئةوا ليسيت يةكةم سةرجةم كورسيةكاني ثارلةمان بؤ سيستةمي هةلَبذار

 خؤي دةباتء دوو ليستةكةي ديكة ليَي بيَبةشدةبن.
سيستةمي نويَنةرايةتي ريذةيي لةئاسيت ثراكتيكيدا دةتوانيَت كار بةسيَ جؤر ليست بكات ئةوانيش ليسيت  

اخراوة(. لة ليسيت داخراودا دةنطدةر تةنها دةنط بة هيَزة سياسيةكةء ليستةكةي دةدات د -نيمضة كراوة -)كراوة
بةبيَئةوةي هيض رؤلَيكي لةدياريكردني ناوي كانديدةكاندا هةبيَت. سةبارةت بةليسيت نيمضة كراوةش ئةوا دةنطدةر 

قةوارة سياسيةكة دةشتوانيَت لةناو هةرضةندة ئازاديةكي رةهاي لةدةنطداندا نيية، بةآلم لةثاأل دةنطدان بةليسيت 
ريزبةندي كانديدةكاندا كةسي كانديد دياري بكات. هةرضي ليسيت كراوةشة ئةوا دةنطدةر سةربةستيةكي تةواوي هةية 
لةوةي كة ثابةندنةبيَت بةليستيَكي دياريكراوة، بةلَكو خؤي ليستيَك دروست دةكاتء بةطويَرةي ئاسيت رؤشنبرييء 

(26)خؤي ناوي كانديدةكاني تيادا دياريدةكات بريوبؤضووني سياسي
.  

دابةشكردني كورسيةكاني نويَنةرايةتي لةم سيستةمةدا بةدوو ريَطةي سةرةكي دةبيَت: ريَطةي يةكةم: نويَنةرايةتي  
لةسةر ريَذةيية لةسةر ئاسيت دةولَةتء نويَنةرايةتي ريَذةيية لةسةر ئاسيت ناوضةيي. كاتيَكيش دةوتريَت نويَنةرايةتي 

ئاسيت ناوضةيي يان بازنةي هةلَبذاردن ماناي واية كةنويَنةرةكان بةتةواوةتي نويَنةرايةتي ناوضةي دةنطةكانيان دةكةن. 
 لةرووي ثراكتيكيشةوة ئةم شيَوازة بةم ريَطاية خوارةوة دةبيَت:

لةدابةشكردني ذمارةي دةنطةكاني : بريتية (27)نويَنةرايةتي كردن بةطويَرةي كؤلَكةي هةلَبذاردن )القاسم االنتخابي( -
( ليسيت هةلَبذاردن 3هةلَبذاردن بةسةر ذمارةي كورسيةكاني بازنةكةدا. بؤ منونة طرميان لةبازنةيةكي هةلَبذاردندا )

( هةزار دةنطة. 80( كورسي ثارلةماني دةكةنء ذمارةي تةواوي ئةو دةنطانةش لةو بازنةدا دراوة )5هةيةء كيرَبِكيَ لةسةر )
( 36دةنط. ئةطةر وا دابنيَيَن كة: ليسيت ذمارة يةك ) 16000= 5÷00008ي هةلَبذاردن بةم شيَوةية دةبيَت: كؤلَكة

(هةزار دةنطي بةدةست هيَناوة. ئةوا 10( هةزار، ليسيت ذمارة سيَش )34هةزار دةنطي بةدةستهيَناوة. ذمارة دوو )
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(هةزار دةنطي 4( كورسي+ )2وةية دةبيَت: ليسيت ذمارة يةك )كورسيةكان ثارلةمان بةطويَرةي كؤلَكةي هةلَبذاردن بةم شيَ
( دةنطي ماوة. بةآلم بةم 10(هةزار دةنطي ماوة. ليسيت ذمارة سيَش )سفر( كورسي+)2( كورسي+ )2ماوة. ليسي ذمارة دوو )

نكراوة كةواتة ( كورسي بؤ تةرخا5( كورسي، كةضي بازنةي هةلَبذاردنةكة )4دابةشكردنة كؤي طشيت كورسيةكان دةكاتة )
كورسيةك ماوةتةوة. بؤ دابةشكردني ئةم كورسية ماوةية دوو ريَطاي سةرةكي هةية كة ثةيرِةوكردني هةريةكةيان كاريَطةري 

 بةرضاوي لةسةر دةرئةجنامي هةلَبذادنةكان دةبيَت.
يستةي كة طةورةترين دةنطي ريَطةي يةكةم: طةورترين دةنطي ماوة: بةطويَرةي ئةم ريَطةية كورسية ماوةكان دةدريَت بةو ل

ماوةي هةية. ئةطةر هةر منونةي سةرةوة وةربطرينةوة ئةوا بةم ريَطةية كورسية ماوةكة دةدريَت بة ليسيت ذمارة سيَ ضونكة 
 خاوةن طةورةترين دةنطي ماوةية. 

هةلَبذاردن كورسيةكي خةيالَي  ريَطةي دووةم: ريَطةي طةورةترين تيَكرِا )ناوةندذميَري(: بةثيَي ئةم ريَطةية هةموو ليستيَكي
ثيَدةدريَت، واتة ذمارةي كورسية سةركةوتووةكاني ئةو ليستة+كورسيةكي زيادة. ليَرةدا كورسي بةتالَ ئةو ليستة دةيبات 

. ئيَستا (28)كة دةبيَتة خاوةن طةورةترين تيَكرِا. لةراستيدا ئةم ريَطاية زياتر لةبةرذةوةندي ثارتء ليستة طةورةكانداية
كورسي بةرامبةر بة  3كورسي زيادة=  1كورسي+ 2منونةي ثيَشوو بةكاربهيَنينةوة ئةوا دةبينني كة: ليسيت ذمارة يةك طةر 

 3كورسي زيادة=  1كورسي+  2( هةزار دةنط بؤ هةر كورسيةك. ليسيت ذمارة دوو 12( هةزار دةنطي واتة بةتيَكرِاي )36)
( بؤ هةر كورسيةك. ليسيت ذمارة سيَ سفر كورسي+ كورسيةكي 11,3اي )(هةزار دةنط واتة بةتيَكر34ِكورسي بةرامبةر )

(هةزار دةنط بؤ هةر كورسيةك. بةم ريَطةية ليسيت ذمارة يةك لةبةرئةوةي 10( دةنط واتة )10كورسي بةرامبةر ) 1زيادة=
 وار كورسي. خاوةن طةورةترين ناوةندذميَريية كورسية ماوةكة بؤ خؤي دةباتء ذمارةي كورسيةكان دةبيَت بةض

بيَطومان ريَطةي ديكةش هةية بؤ ضؤنيَيت مامةلَةكردن لةطةأل دابةشكردني دةنطةكاني هةلَبذاردن وةك ريَطاي  
 . (29)نيَمري(-)هؤنت(ء ريَطاي )هارا

ئةوةش تايبةتة بةنويَنةرايةتي كردن لةسةر ئاسيت طشيت دةولَةت بريتية لةنويَنةرايةتي ريَذةيي تةواو، لةم  
ريَطةيةدا كورسيةكاني ثارلةمان لةنيَوان ئةو ليستانةي كيرَبِكي هةلَبذاردن دةكةن لةسةر بنةماي دةنطة 
بةدةستهاتووةكانيان لةسةر ئاسيت طشيت وآلت دابةشدةكريَت، بةم شيَوةية هةر ليستيَك لةسةر ئاسيت طشيت والَت ضةند 

كورسيةكاني ثارلةماني وآلتدا، ئةطةريش ليستيَك ماوةي دةنطي دةنطي بةدةستهيَنابيَت دابةشدةكريَت بةسةر كؤي ذمارةي 
. ئةم ريَطة لةرووي ثراكتيكيةوة لةهةلَبذاردنة (30)هةبوو ئةوا بةطويَرةي يةكيَك لةشيَوازةكاني ثيَشوو ضارةسةردةكريَت

 طشتيةكاني ثارلةماني كوردستاندا بةكاردةهيَنريَت.
يَنةرايةتي ريَذةيي نزيكرتة لةبةهاء ثرنسيثةكاني دميوكراسيةوة بةوةي لةكؤتايدا دةتوانيَن بلَيَن كةسيستةمي نو 

كة ريَطاي جؤراء جؤرء لةباري هةية بؤ ثيادةكردني مايف هةلَبذاردن لةاليةن هاوآلتيانةوةء، هةروةها دؤزينةوةي 
لَيت لةناو ثارلةمان دادثةروةريء يةكساني لةمايف هاوآلتيانء نيَوان ثارتة سياسيةكانيشدا. ئةمة جطة لةوةي ناهيَ

ديكتاتؤريء خؤ سةثاندن دروست بيَت، ضونكة حزبء ليستة بضوكةكانيش بةطويَرةي دةنطةكاني خؤيان نويَنةريان 
لةثارلةمان دةبيَتء دةشتوانن لةريَطةي دروستكردني ليسيت ئؤثؤزسيؤنةوة لةناو ثارلةماندا خؤيان بسةمليَنن. ئةمةش 
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نةتةوةييء ئايينء سياسيء جوطرايفء تايفيء زمانييةوة دةتوانن لةريَطةي  واتة تةواوي طةل بةهةموو فرةيية
 نويَنةرةكانيانةوة لةثارلةماندا دةنطء سةنطي خؤيان هةبيَت.

 ضوارةم: ثةيوةندي نيَوان هةلَبذاردنء دميوكراسي
نةء، رةخساندني بواري لةراستيدا هةلَبذاردني فةرمانرِةوايانء دةسةآلتداران لةاليةن طةلةوة بةشيَوةيةكي ئازادا 

بةشداري بؤ زؤرترين ضنيء تويَذةكاني كؤمةلَطا بؤ طوزارشتكردن لةئريادةي خؤيان زادةي دةركةوتين هزري مؤديَرنة، واتة 
بةرهةمي دةركةوتين ئةو ثرنسيثانةي دميوكراسية كة طةل نةك هيض اليةنء طروثيَكي سياسي ياني ئايين يان بازرطاني 

يء دةسةآلتةكان. بةمانايةكي ديكة دةتوانني بلَينَي كة لةئةجنامي ئةو ثيَشكةوتنة فكريء سياسيء دةكاتة خاوةن سةروةر
ئابووريء كؤمةآليةتية مةزنانةوة كة لةسةردةمي مؤديَرنةدا هاتنةكايةوة ئةو بريؤكةية سةريهةلَدا كةضيرت خودا يان 

سةرضاوةي دةسةآلتةكاني ليَوة سةرضاوة دةطريَت، بةالَم  ئيمثراتؤر يان ثادشا سةرضاوةي دةسةآلت نيية، بةلَكو ئةوة طةلة
خؤي ناتوانيَت ثيادةي ئةم دةسةآلتانة بكات بؤية نويَنةرةكاني خؤي هةلَدةبذيَريَتء سةرثشكيان دةكات لةوةي بةناوي 

ن ئةم ئةمانةوة برِيار دروستبكةنء ثيادةي دةسةآلتي سياسي بكةنء كارووباري رؤذانةيان بؤ ريَكبخةن. بيَطوما
ثيَبةخشينةي دةسةآلتيش بةئةوانةي ثايةكاني دةسةآلتيان لةدةستة بةتةنها لةريَطةي هةلَبذاردنةوة دةبيَت. ئةوةش 
روونة كة هةلَبذاردنيش بةبيَ بووني كةشيَكي دميوكراسي لةبارو باش ئاماجني نابيَت. ليَرةوة دميوكراسيء هةلَبذاردن 

طايةك كةبيةويَت ثيَشبكةويَت بطاتة رادةيةكي باش لةطةشةي سياسيء ئابووريء دةبن بةدوو خواسيت سةرةكي هةموو كؤمةلَ
 سةقامطريي سياسيء سةربازي.

كةواتة ثةيوةندي نيَوان هةلَبذاردنء دميوكراسي ثةيوةنديةكي ثيَكةوبةسرتاء وثيَويستة، هةردوكيان ثيَكةوة  
ني نية، بةلَكو دةرطاي ضوونة ذوورةوةي دميوكراسي بةرجةستةكةري ئريادةي طةلن. دميوكراسي بةبيَ هةلَبذاردن بوو

هةلَبذاردنة، بةآلم ليَرةدا دةبيَت ئةوة لةبةرضاو بطرييَت كةهةلَبذاردن خؤي لةخؤيدا ئامانج نيية، لةهةمانكاتيشدا بووني 
ةرِيَوةضوو ئيرت هةلَبذاردن بؤ خؤي ئاماذة نيية لةسةر دميوكراسيبووني دةسةآلتيَك، واتة هةركات ثرؤسةي هةلَبذاردن ب

ئةوة دةسةآلتيَكي دميوكراسة. ضةندين منونةي ميَذووي هةية كةئةجنامداني هةلَبذاردن نةك نةبووة مايةي هيَنانة 
كايةوةي دميوكراسيء بةرقةراركردني، بةلَكو سةريكيَشا بؤ بةرهةمهيَناني تؤتاليتارترين دةسةآلت لةميَذووي نويَدا وةك 

ماناي واية كةسندوقةكاني دةنطدان بةتةنها بةس نيية بؤ طوزارشتكردن لةئريادةي طةل، . ئةمةش (31)فاشيزمء نازيزم
ضونكة دميوكراسي بةتةنها لةاليةني سياسيدا قةتيس نابيَت، بةلَكو اليةني كلتوريء فةرهةنطيش دةطريَتةوة. بؤية طةر 

، ئةوا دميوكراسيةكي كةموكورتة. بةطوتةي دميوكراسي نةبيَتة مايةي هيَنانةدي كةمرتين رادةي دادثةروةري كؤمةآليةتي
دوورخستنةوةي ستةمكاري.  -1: (32))رؤبيَرت دال( دميوكراسي دةبيَت كؤمةلَيَك ئةجنامي شياوء باش بهيَنيَتة ئاراوة لةوانة

بةرثرسارييَت  -5خود بةديهيَنان.  -4فةراهةمكردني ئازادية طشتيةكان.  -3دةسةبةركردني مافة بنةرِةتيةكان.  -2
 -9طةشةثيَداني مرؤيي.  -8يةكساني سياسي.  -7ثاراستين بةرذةوةندية بنةرِةتية تايبةتيةكان.  -6ئةخالقي. 

 خؤشطوزةراني.  -10بةديَهيَناني ئاشيتء ئارامي. 
ليَرةوة لةوة تيَدةطةين كةدميوكراسي تةنها هةلَبذاردن ناطريَتةوة، بةلَكو هةلَبذاردن تةنها ديويَكة لةديوةكاني   

وكراسي. هةلَبذاردنيش هيض بايةخيَكي نابيَت ئةطةر ئةجنامي نةبيَت، واتة طةر نةبيَتة مايةي دووبارة دابةشكردنةوةي دمي
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دةسةآلت لةنيَوان هيَزة سياسية ركةبةرةكاندا بةشيَوةيةكي ئاشتيانةء لةسةر بنةماي ياسا، دةستاو دةستكردني دةسةآلتء 
شكستء سةركةوتنء رازيبوون ثيَيء سةقامطريي سياسي، ئةوا تةنها دةبيَتة قبولَكردني يةكرتيء، هةروةها دانان بة

 طةمةيةكي سياسيء دةسةآلتداران بؤ بةرذةوةندي خؤيان بةكاريديَنن. 
شيَوةي سيستةمي حوكمرِاني هةرضةندة باشء ثيَشكةوتوو بيَت بةسيستةميَكي دميوكراسي دانانريَت طةر  

ن لةدةستة بةشيَوةيةكي ئازادنة لةاليةن طةلةوة هةلَنةبذاردرابيَنت. هةرضؤنيَك بيَت بةرثرسةكاني كةثايةكاني حوكمرِانيا
هةلَبذاردن بةشيَوةيةكي دميوكراسي لةئيَستادا ثيَطةيةكي طةورةي هةية لةناو سيستةمة ثيَشكةوتووةكاندا. هةلَبذاردنيش 

طةر ثةيوةنديةكي ثتةو لةنيَوان دامةزراوةكاني  بةشيَوةيةكي دميوكراسي ئةجنامنادريَتء دةرهاويَشتةي ثؤزةتيظي نابيَت
حوكمرِانيء جةماوةردا نةبيَت، هةروةها ثيَويستيةكي ديكة بريتية لةتواناداركردني هاوآلتيان لةثرؤسةي برِيار 

 .(33)دروستكردني سياسيء بةرقةراركردني سةروةري ياسا
هةموو طةلء نةتةوةيةك طةيشتنة بةئاستيَكي شياو بةشيَوةيةكي طشيت دةتوانيَن بلَيَني كة مادام خواسيت سةرةكي  

لةثيَشكةوتنء دابينكردني خؤشطوزةرانيء يةكساني سياسيء دابينكردني مافء ئازادية بنةرِةتييةكانء بةرقةراركردني 
بةبيَ ئاشيتء ئاسايشء ثاراستين ئريادةء تواناء طوزارشتكردن ليَي، ئةوا باشرتين ريَطاي طةيشنت بةهةموو ئةم ئاماجنانة 

بووني دميوكراسيء ئةجنامداني هةلَبذاردني بيَطةردء ضاك نايةتة دي. هاتنةدي ئةمانةش راستةوخؤ ثةيوةندي بةشداري 
سياسي هاوآلتيانةوة هةية لةثرؤسةي برِياردروستكردنء بةريَوةبردني كؤمةلَطا لةاليةك، لةاليةكي ديكةشةوة 

 ستكردن بة بةرثرسياريَيت دةستةبذيَري حوكمرِانةوة هةية.ثةيوةنديدارة بة بةرزي ئاسيت هؤشياري سياسيء هة
لةكؤتايدا ئةوة ماوةتةوة بلَيَني كة هةلَبذاردن ثرؤسةيةكي سياسي دةستورية، وةك ضؤن دةكريَت ببيَتة مايةي  

 ويَتةوة.، ئاوةهاش دةكريَت زؤرترين ملمالنيَي سياسيء كؤمةآليةتي ليَبكة(34)طؤرِان بةرةو دميوكراسيء بةرقةراركردني
 تةوةري دووةم: هةلَبذاردني خوولي سيَيةمي ثارلةماني كوردستان

هةلَبةتة ئةزمووني هةلَبذاردني طشيت لةهةريَمي كوردستاندا، ئةزمونيَكي تازةيةء سةرتاكاني دةطريَتةوة بؤ  
دابينكردني ناوضةي ئارام بؤ سةرةتاي نةوةدةكاني سةدةي رابردوو، واتة يةكةمني ئةزمووني هةلَبذاردني طشيت كة لةدواي 

هةريَمي كوردستان لةاليةن ئةجنومةني ئاسايشي نةتةوة يةكطرتوةكانةوة ئةجنامدراء، لةئةجناميشدا دامءدةزطا 
ياساييء سياسيةكاني هةريَم دامةزريَنران وةك حكومةتي هةريَمء ثارلةماني كوردستان. طةرضي ئةم ئةزموونة نةبوية هؤي 

اسيء ثرؤسةي سياسي لةهةريَمدا بةدامةزراوةيي بكات، بةالَم وةك دةسثيَكيَك بؤ ريَكخستين ذياني ئةوةي كة ذيانيَكي سي
 سياسيء سةرةتايةك بؤ ضوونة ناو ئةزمووني حوكمرِانيء ئيداريةوة بايةخء طرنطي طةورةي هةية.

لةماني كوردستانة ئةوةي لةم تةوةرةدا ثيَويستة قسةي لةبارةوة بكةين، سيَيةمني خوولي هةلَبذاردني ثار 
 (، ئةمةش لةريَطةي ئةم خاآلنةي الي خوارةوة:2009)
 هةلءمةرجي طشيت ثيَش ئةجنامداني هةلَبذاردنةكة -1

( دووبارة هةليَكي ميَذوويي ديكةي ضارةنوسساز بؤ حزبء 2003ثاش رووخاني رذيَمي ثيَشووي عيَراق لةسالَي ) 
ةخسا كةدةست بةدوبارة بونيادنانةوةي ذيَرخاني سياسيء دةستوريء اليةنة سياسيةكانء هةريَمي كوردستان بةطشيت ر

ئةزمووني حوكمرِاني بكةن. ويَرِاي ئةو بةشداريء رؤلَة طرنطانةي كةهيَزء اليةنة سياسية كورديةكان طيَرِايان لةدووبارة 
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ةستووي سياسي نيَوان بهيَننء  بونيادنانةوةي عيَراق نويَ. لةناوخؤي هةريَميشدا توانيان تارادةيةكي زؤر كؤتايي بةضةقب
قؤناغيَكي ديكةي ذياني سياسي دةستثيَبكةن. لةطرنطرتين ئةو هةنطاوانة ريَكخستنةوةي ثارلةمانء يةكطرتنةوةي 
حكومةتي هةريَمي بوو كة لةئةجنامي هةلَبذاردني خوولي دووةمي ثارلةماني كوردستانةوة دروستبوو. لةم هةلَبذاردنةدا 

اني هةريَمي كوردستان لةضوارضيَوةي ليستء قةوارةي جياجيادا بةشداريان تيادا كرد. بةآلم تةنها سي تيَكرِاي ثيَكهاتةك
. طرنطرتين خالَي بيَهيزي ئةم خولةي  هةلَبذاردن نةبووني )*(ليسيت هةلَبذاردن توانيان كورسي ثارلةماني بةدةستبهيَنن

كوردستان بوو، ئةوةش لةبةرئةوةي )ليسيت نيشتيماني  ركةبةرايةتيء ملمالنيَي سياسي نيَوان هيَزة سياسيةكاني
دميوكراسي كوردستاني( زؤربةي هةرة زؤري هيَزو حزبة سياسيةكاني لةخؤطرتبوو، لةئةجنامي ئةمةشدا لةناو ثارلةماني 

نيَك كوردستاندا ئؤثؤزسيؤني ثارلةماني دروستنةبوو تاوةكو ضاوديَريء ليَثرسينةوة لةكارةكاني حكومةت بكات. هةرضؤ
بيَت ئةجنامداني هةلَبذاردنةكة ثيَكهيَناني ثارلةماني كوردستاني ليَكةوتةوةء توانرا كؤتايي بةقةيراني كاري ثارلةماني 
بهيَنريَت دواي ئةوةي كة بةهؤي شةرِي ناوخؤيي نيَوان )ي.ن.ك(و )ث.د.ك(ء ناسةقامطريي باري سياسيء ئابووريء 

 ةكي زؤر رؤلَي طرنطي خؤي لةدةستدابوو.ناوخؤيي هةريَمي كوردستانةوة بؤ ماوةي
هةنطاويَكي ديكةي ضارةنوسسازء طرنطي تةواوكردني ذيَرخاني سياسي هةريَمي كوردستان داهيَناني دامةزراوةي  

( 1992سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان بوو كة يةكيَكبوو لةقةيرانة طةورةكاني سيستةمي سياسي هةريَمء لةسالَي )
( ياساي 2005حوزةيراني7ثؤستة بة بةتالَي مايةوة. ثارلةماني كوردستان لةدانيشتين رؤذي ) ( ئةم2005تاوةكو )

 12. لةئةجنامي دةرضواندني ئةم ياسايةش لةرؤذي )(35)(ي: ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي دةركرد2005( سالَي )1ذمارة )
 .(36)ارلةمانةوة هةلَبذيَردرا( )مةسعود بارزاني( وةك سةرؤكي هةريَمي كوردستان لةناو ث2005حوزةيراني

( ئةجنامدرا، بةآلم 2005كانوني دووةمي  31سةبارةت بةثيَكهيَناني حكومةتيش، هةرضةندة هةلَبذاردن لة ) 
بةهؤي ناكؤكي نيَوان حزبة سياسيةكاني براوةي هةلَبذاردنةكةوة بةتايبةت )ي.ن.ك( و)ث.د.ك( ثيَكهيَناني حكومةت بؤ 

( ثارلةماني كوردستان موسادةقةي لةسةر كابينةي ثيَنجةمي حكومةتي 2006ئاياري  7وةكو لة)ماوةي سالَيَك دواكةوت تا
 .(37)هةريَمي كوردستان كرد بةسةرؤكايةتي نيَضريظان بارزاني

ليَرةدا جيَي خؤيةتي ئاماذة بةهةنديَك دةرهاويَشتةي ئةم خولةي هةلَبذاردني ثارلةماني كوردستان بكةين  
 لةطرنطرتينيان:

ةرضةندة توانرا كؤتايي بةضةقبةستووي كاري ثارلةماني بهيَنريَتء حكومةتي هةريَم يةكبخريَتةوةء هةردوو ه -1
كابينةي حكومةتي )هةوليَرء سليَماني( تيَكةلَبكريَتء كابينةي ثيَنجةمي ليَبكةويَـتةوةء، قةيراني ثؤسيت سةرؤكايةتي 

اردةي دوو ئيداري بهيَنريَتء، ئةجمارة بةشيَوةيةكي )ياساييء هةريَم ضارةسةربكريَت، بةالَم نةتوانرا كؤتايي بةدي
شةرعي( ثؤستة ئيداريء حكوميةكاني هةريَمي كوردستانيان بةيةكساني بةسةر خؤياندا دابةشكرد. ئةمةش بووة هؤي 

 الوازبوني كاري حكومةتء ثارلةماني كوردستان.
 ورة.بآلوبوونةوةي طةندةلَي داراييء ئيداري بةرِادةيةكي طة -2
نةبووني ملمالنيَء رةكةبةرايةتي سياسي راستةقينة لةنيَوان حزبة سياسية كاريطةرء بةهيَزةكان ئةمةش لةبةر ئةو  -3

 جةمسةرطرييةي كة لةناو ليسيت دميوكراسي نيشتيمانيدا هةبوو.
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 . (38)%( بؤ ذنان25زيادبووني نويَنةرايةتي ذنان لةناو ثارلةماني كوردستانء برِياردان لةسةر ياساي كؤتا ) -4
 .(39)%(7الداني بةربةسيت هةلَبذاردني ) -5
 نةبووني ئؤثؤزسيؤن لةناو ثارلةماني كوردستاندا.  -6
( دا بةدةرنةكةوت، بةالَم ريَطةي لةوة نةطرت 2009-2005هةرضةندة ئؤثؤزسيؤني سياسي ريَكخراو لةماوةي ساآلني) -7

هةروةها لةناوخؤي حزبةكانيشدا سةرهةلَبدا. ئةمة جطة لةراطةياندني جؤريَكي ديكةي ئؤثؤزسيؤني لةناو حكومةتء 
. كةرؤلَي طرنطيان طيَرِا لةسةر تيشكخستنة سةر كيَشةكانء دةرخستين راستيةكانء ئةو طةندةلَيانةي لةناو كاري (40)ئازاد

ن خؤثيشاندني جةماوريدا حكومةتدا هةبوون. هةموو ئةمانة بوونة هؤي دروستكردني نارةزايي جةماوةري كةخؤي لةضةندي
. لةاليةكي ديكةوة لةناو حكومةتيشدا ضوار حزبي بةشداري حكومةت (41)(2006-2005بينينةوة لةماوةي نيَوان )

توانيان قةوارةيةكي ئؤثؤزسيؤن ثيَكبهيَننء رةخنةي توند لةكارةكاني حكومةت بطرنء ضةندين ثرؤذةي ضاكسازي بؤ 
. هةرضي ثةيوةندي بةئؤثؤزسيؤني ناوخؤي حزبيةوة هةية ديارترينيان ئةو (42)نباشرتكردني كاري حكومةت ثيَشكةشبكة

رةخنةء تيَبينيانة بوو كة كةسي دووةمي ناو )ى.ن.ك( )نةوشريوان مستةفا( لةريَكخستين حزبيء دامةزراوةكاني حكومةتي 
ي طرنطء بارودؤخي تايبةتي دةطرت. ئةم نارِةزاييةي ئةم كةسايةتيية لةحزبةكةيء، هةروةها بةهؤي ضةندين ثيَشهات

( كؤتاي بةكاري سياسي خؤي بهيَنيت لةناو ريزةكاني )ي.ن.ك(. ثاشان 2006سياسيء ئابووري بووة هؤي كة لة سالَي )
تواناي بزوتنةوةيةكي بنكة فراواني جةماوةري دامبةزريَنتء كاريطةري بةرضاوي لةسةر رووداوةكاني دواتر هةبيَت. ئةويش 

 .(43)بووبزوتنةوةي طؤرِان 
لةكؤتاييدا دةتوانني بلَيَني كةدةرهاويَشتةكاني خولي دووةمي هةلَبذاردني ثارلةمان كاريطةري زؤري كردة سةر  

جولَةء كاري ثرؤسةي سياسيء هةلَبذاردن لةهةريَمء، دواجاريش بوية هؤي ئةوةي هةلَبذاردني خوولي سيَيةمي ثارلةماني 
كة بةيةكيَك لةهةلَبذاردنة طرنطء ثرِ بايةخةكان دادةنريَت لةو رووةوة كة  (2009كوردستان ئةجنامبدريَت لة سالَي )

جؤريَكي جياوازء كاري سياسي لةهةريَمدا ليَكةوتةوة ضي لةسةر ئاسيت كاري ثارلةمان ياخود حكومةت ياخود ذياني سياسي 
 بةطشيت بيَت. وةك لةتةوةري داهاتوودا باسي دةكةين.

 ء طرنطرتين دةرهاويَشتةكانيهةلَبذاردني خوولي سيَيةم -2
ئةم هةلَبذاردنة بةيةكيَك لةطرنطرتين هةلَبذاردنة طشتيةكاني هةريَمي كوردستان دادةنريَت، ضي لةرووي بةشداري  

جؤراء جؤري حزبء قةوارةي سياسي نويَء كاريطةرةوة بيَت، ض وةك ئةو دةرهاويَشتانةي ليَيكةوتةوة. هةرضةندة دةبواية 
( ئةجنامبدراية، بةآلم بةهؤي داوكةوتين ثارلةماني كوردستان لةسةر 2009كانووني دووةمي  31لة )ئةم هةلَبذاردنة 

راساندني ياساي هةلَبذاردنةكانء دواتر دواكةوتين دةرضواندني ضوارةمني هةمواري ياساي هةلَبذاردني ئةجنومةني 
 ( دواكةوت.2009تةموزي  25بذاردنةكة بؤ )ئةجنامداني هةلَ (44)(2009(ي سالَي )2نيشتيماني بةثيَي ياساي ذمارة )

( هةمواركراو 1992( سالَي )1ياساي هةمواري ضوارةمي ياساي هةلَبذاردني نيشتيماني كوردستاني عيَراق ذمارة ) 
كةمكردنةوةي سالَي تةمةن لة  -1ضةند طؤرِانكاريةكي طرنطي لةياساكةدا كردء ضةند مادةيةكي هةمواركرايةوة لةوانة: 

( 5تةرخانكرني ) -3. (46)%(30زيادكردني ريَذةي نويَنةرايةتي ذن بؤ ) -2. (45)( سالَي تايبةت بةكانديد25) ( بؤ30)
ريَطةدان  -4. (47)( كورسي بؤ توركمانء كورسيةكيش بؤ ئةرمةن5ئاسووري، )-سريان-كورسي بؤ ثيَكهاتةي كلدان
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ةجيَن بةشداري هةلَبذاردنةكاني ثارلةماني كوردستان بةهاوآلتياني هةريَمي كوردستان ئةوانةي لةدةرةوةي هةريَم نيشت
( كاتذميَر ثيَش وادةي دةستثيَكردني هةلَبذاردن بؤ دةنطاداني كارمةنداني هيَزةكاني 48تةرخانكردني ) -5. (48)بكةن

ئاسايشء ناوخؤء ثيَشمةرطةء كارمةندي نةخؤشخانةكانء ضاكسازيةكانء نةخؤشةكانء بةندكراوةكان لةبنكةي 
 . (49)تايبةت

( بةسةركةتووييء بةئامادةبووني ضةندين ضاوديَري ناوخؤييء دةرةكي 2009تةموزي  25هةلَبذاردنةكة لة ) 
ئةجنامدرا. بةهةمان شيَوةي هةلَبذاردني خوولي يةكةمء دووةم بةسيستةمي نويَنةرايةتي ريَذةييء ليسيت داخراو 

 بةريَوةضوو. سةرتاسةري هةريَميش يةك بازنةي هةلَبذاردن بوو. 
( 111( ليستء ثارتي سياسيء كةسايةتي ثيَشربِكيَيان دةكرد لة سةر بةدةستهيَناني )24لةهةلَبذاردنةكةدا ) 

( قةوارة كورسي ثارلةمانيان بةدةستهيَنا. ئةوانيش: ليسيت كوردستاني 11كورسي ثارلةماني. بةآلم لةم ذمارة تةنها )
ةثلةي يةكةم بةدةستبهيَنيَت. ليسيت خزمةتطوزاري ضاكسازي %( كؤي دةنطي اليةنة كورديةكان ب59.2كةتواني ريَذةي )

%(ء ليسيت ئازاديء 1.5%( كؤي طشيت دةنطةكاني بةدةستهيَنا. ليسيت بزوتنةوةي ئيسالميش ريَذةي )13.2ريَذةي )
 (.1%( كؤي طشيت دةنطةكانيان بةدةستهيَنا. برِوانة خشتةي ذمارة )0.82دادثةروةري كؤمةآليةتي ريَذةي )

بةشاني هةلَبذاردني ثارلةماني كوردستان، ثرؤسةي هةلَبذاردني هةريَمي كوردستايش بةريَوةضوو لةنيَوان شان  
ئةوانةي خؤيان بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةريَم كانديد كردبوو، لةناو كانديدةكاني سةرؤكايةتيدا )مةسعود بارزاني( تواني 

%( كؤي طشيت 69.60ي هةلَبذاردنةكان بباتةوةء ريَذةي )بةهةلَبذاردني راستةوخؤ لةاليةن طةلي كوردستانةوة ئةجنام
 دةنطة راستةقينة دراوةكان بةدةستبهيَنيَت.

 ( جطة لةدةنطي كةمينةكان2009( ئةجنامي هةلَبذاردني خوولي سيَيةمي ثارلةماني كوردستان )1خشتةي ذمارة )
 ذمارةي كورسي ريَذةي دةنطة% كؤي دةنطةكان ناوي ليستء قةوارة ذ
 59 57.37 1076370 يت كوردستانيليس 1
 25 23.72 445026 طؤرِان 2
 13 12.84 240842 ليسيت خزمةتطوزاريء ضاكسازي 3
 2 1.45 27147 بزوتنةوةي ئيسالمي كوردستان 4
 1 0.80 15028 ليسيت ئازاديء عةدالةتي كؤمةآليةتي 5
 0 0.19 3473 ثارتي كريَكارانء رةجندةراني كوردستان 6
 0 0.13 2346 ثاريَزطاراني كوردستانثارتي  7
 0 0.12 2071 بزوتنةوةي ضاكسازي كوردستان 8
 0 0.10 1960 طةجناني سةربةخؤ 9

 0 0.10 1859 يةكيَيت نةتةوةيي دميوكراتي كوردستان 10
 2009العليا املستقلة لالنتخابات، نتائج انتخابات برملان كردستان لسنة  املفوضيةسةرضاوة: اجلمهورية العراق، 

http://www.ihec.iq/ar/result2009.html  

 (2009طرنطرتين دةرهاويَشتةكاني هةلَبذاردني خوولي سيَيةمي ثارلةماني كوردستان ) -3
وةك لةتةوةري يةكةمي ئةم تويَذينةوةدا ئاماذةمان بؤ كرد بايةخي هةموو هةلَبذاردنيَك بةو ئامانجء  

دةستكةوتانة دةستنيشان دةكريَت كةليَيدةكةويَتةوة، واتة هةلَبذاردن هةرضةندة ثايةيةكي سةرةكي دميوكراسية، بةآلم 

http://www.ihec.iq/ar/result2009.html
http://www.ihec.iq/ar/result2009.html
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ةورةييء طرنطي دةثيَوريَت كةبةدةستيةوة دةدات لةسةر بةتةنها ئةجنامداني بةس نيية، بةلَكو بةدةرهاويَشتةكاني ط
ئاسيت ذياني سياسيء كؤمةآليةتيء ئابووريء فةرهةنطيء سةربازي كؤمةلَطا بةطشيت. لةم روانطةيةوة باس لةطرنطرتين 

 دةرهاويَشتةكاني ئةم هةلَبذاردنة دةكةين لةسةر خاآلنةي الي خوارةوة:
 انيةكةم: لةسةر ئاسيت ثارلةماني كوردست

 20لةبةر رؤشنايي دةرئةجنامي هةلَبذاردني خوولي سيَيةم، لةدانيشتين دةسثيَكي ثارلةماني كوردستان لة ) 
بةتةمةنرتين ثارلةمانتاري خوولي سيَيةم(، ثارلةماني كوردستان  -( بةسةرؤكايةتي )حممد قادر عبداهلل2009ئابي

طرايةتي )ئةرسةالن بايز( لةسةر ليسيت )ي.ن.ك( بةسةرؤكايةتي)كةمال كةركوكي( لةسةر ليسيت )ث.د.ك( و جيَ
. ئةوةي جيَي باسة لةم خولةدا هةرضةندة ضةند حزبيَكي ديكة دةنطي زؤريان بةدةستهيَنا، بةآلم برِياري (50)ثيَكهات

 ئؤثؤزسيؤن بوونياندا. واتة ئؤثؤزسيؤنيَكي شةرعيء ياسايي بؤ يةكةمني جار لةناو ثارلةماني كوردستاندا بةدةركةوت.
( كورسيء، 4( كورسيء، كؤمةلَي ئيسالمي بة )25ئةو هيَزانةش بريتيبوون لةهةريةكة لة )بزوتنةوةي طؤرِان بة )

%( كورسيةكاني 30( كورسي(. بةمةش ئؤثؤزسيؤني ثارلةماني هاتةكايةوةء كةزياتر لة )6يةكطرتووي ئيسالمي بة )
ةجنا بة ثةجنا كؤتايي هاتء قؤناغيَكي تازةي خةباتي ثارلةمانيان لةالبوو. بةمةش قؤناغي مؤنؤثؤلَخوازي حزبي ث

 ثارلةماني بةبووني ئؤثؤزسيؤن دةستيثيَكرد.
لةماوةي ضواري سالَي تةمةني ئةم خوولةي ثارلةماندا ئةم هيَزة ئؤثؤزسيؤنانة كاريطةري بةرضاويان هةبوو  

يةكي طرنطء ضارةنووسسازي ناو ثيَكهاتةي لةسةر رةوتي كاري ثارلةمانيء حكوميء، ئةم دامةزراوةيان كرد بةدامةزراوة
سيستةمي سياسي لةهةريَمدا. لة بواري ياساداناندا ئةم هيَزة ئؤثؤزسيؤنانة توانيان ضةندين ثرؤذة ياساي طرنط ثيَشكةش 

( ثرؤذة ياساي ثيَشكةش 60بةسةرؤكايةتي ثارلةمان بكةن. بؤ منونة )طؤرِان( بةتةنها لةم خوولةدا نزيكةي )
. هةرضةندة هةموو ئةم ثرؤذانة نةطؤرِان بؤ ياسا، بةآلم تواني ثارلةمان ناضار بكات (51)تي ثارلةمان كردبةسةرؤكاية

طفتوطؤيان بكاتء تةبةنيان بكات. هةنطاويَكي طرنطي ديكةي ئؤثؤزسيؤن ئةوةبوو كةتواني حكومةتي هةريَمي كوردستان 
( ثيَشكةش بة ثارلةمان بكات. ئةمةش بؤ خؤي 2013-2012-2011-2010ناضار بكات ثرؤذة بوودجةكاني ساآلني )

يةكيَك لةبةرضاوترين دةرهاويَشتةكاني ئةم خولةية، ضونكة ثيَشرت بوودجةكاني هةريَمي كوردستان نةدةهاتة ثارلةمانء 
 ئةو طفتوطؤ ضرِةي لةبارةوة نةدةكرا كة لةم خوولةدا بؤي دةكرا.

بؤ يةكةمني جار توانرا ليَثرسينةوة لةسةرؤكي حكومةت  لةبواري ضاوديَريشدا بةهؤي كارايي ئؤثؤزسيؤنةوة 
(. ئةمة جطة لةوةي لةم ماوةيةدا نزيكةي 2011ئازاري  9بكريَتء ثرسي ليَسةندنةوةي متمانة ليَي خبريَتة باسةوة لة )

ةدا بؤ خؤي . بيَطومان ئةم ثيَشكةوتنانةي كاري ثارلةماني لةم خول(52)( ثرسيار ئاراستةي وةزيرةكاني حكومةت كرا418)
ئاماذةيةكي طرنطبوو لةسةر بةرةو ثيَشةوةضووني ذياني سياسي لةهةريَمء هةنطاونان بةرةو دامةزراوةكردني ثايةكاني 
حوكمرِاني تيايدا. بيَطومان بةشيَكي ئةم كارايةش دةطةرِايةوة بؤ دةركةوتي ئةو هيَزة نويَء كاريطةرةي كةتواني جيَ ثيَي 

ء ياسايي هةريَمدا بكاتةوةء كاريطةري بةرضاوي لةسةر دةركةوتين هيَزي ئؤثؤزسيؤني خؤي لةناو طؤرِةثاني سياسي
ثارلةماني هةبيَت ئةويش بزوتنةوةي طؤرِان بوو. بيَطومان بةهؤي زيندووييء كارايي ثارلةمانةوة حكومةتي هةريَميش 

 لةضاو كابينةكاني ديكةي ثيَشوو زياتر ضاالكرتء ثرِ دةسكةوترتبوو.
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 ةر ئاسيت حكومةتدووةم: لةس
(ي خوولي سيَيةمي ثارلةماندا )بةرهةم سالَح( لةسةر ثشكي 2009ئةيلولي 16( لةرؤذي )4لةدانيشتين ذمارة ) 

( دةنطي )نةخيَر( وةك 28( دةنطي )بةلَيَ( بةرامبةر بة )73)ي.ن.ك( بةزؤرينةي دةنطي ثارلةمانتاراني ئامادةبوو )
خواردء بوو بةسةرؤك حكومةت. )ئازاد حممد جنيب(يش لةسةر ثشكي )ث.د.ك( سةرؤكي حكومةتي هةريَم سويَندي ياسايي 

 .(53)بةهةمان ريَذةي دةنطداني سةرةوة وةك جيَطري سةرؤكي حكومةت دةستنيشانكرا
بةهؤي بةندةكاني )ريَككةوتنامةي دووبارة يةكخستنةوةي حكومةتي هةريَمي كوردستان( كة لةنيَوان )مام جةالل(  

(دا ئيمزاكرابوو 2006كانووني دووةمي  21تي )ي.ن.ك( و )مةسعود بارزاني( سةرؤكي )ث.د.ك( كة لة )سكرتيَري ئةو كا
تايبةت  (54)(2007تةموزي  27لةنيَوانياندا لة  )*()دواتر ئةم ريككةوتنامةية طؤرِا بؤ ريَككةوتنامةي سرتاتيذي

بةدابةشكرادني ثؤستة باآلكاني ناو هةريَمي كوردستانء ئةو ثؤستانةي لةبةغدا بؤ كورد هةبوون تةمةني كابينةي 
شةشةمي حكومةتي هةريَم دوو سالَبوو. لة ثاش تةواوبووني ئةم ماوةية كابينةي حةوتةمي حكومةتي هةريَمي كوردستان 

كي )ث.د.ك(ء )عيماد ئةمحةد( لةسةر ثشكي )ي.ن.ك( وةك جيَطر بةسةرؤكايةتي )نيَضريظان بارزاني( لةسةر ثش
.  ئةوةي شايةني باشة ليَرةدا (55)( لةاليةن ثارلةماني كوردستانةوة متمانةي ثيَدرا2012نيساني  5ثيَكهاتء لة )

هةردوو ئةو ئةوةية كة هةريةكة لة )بزوتنةوةي طؤرِان، يةكطرتووي ئيسالمي، كؤمةلَي ئيسالمي( برِيارياندا بةشداري 
كابينةية نةكةنء وةك ئؤثؤزسيؤن لةدةرةوةي دةسةآلت مبيَننةوة تاضاوديَريء ليَثرسينةوة لةكارةكاني بكةن. بةآلم خالَي 
نيَطةتيظي ئةم خوولةي هةلَبذاردن بةطشيت ئةوةية كة سةرباري بووني ئؤثؤزسيؤني كاراي ثارلةمانيء حكومي نةتوانرا 

بةدابةشكاري حزبي بؤ ثؤستة حكوميء ئيداريةكاني ناو سيستةمي سياسي هةريَمي بةشيَوةيةكي تةواوةتي كؤتايي 
. ئةم دياردةي دابةشكردني ثؤستة باآلكان (56)بهيَنريت. ئةوةي )دكتؤر ياسني بورهان( ناوي ناوة )حوكمرِاني حزبؤكراتي(

ةكي كرداري لةنيَوان ئةم دوو  هيَزةدا لةنيَوان هةردوو حزبي باآلدةست )ث.د.ك( و)ي.ن.ك( ئةمةش وايكرد هةريَم بةشيَوةي
 دابةشببيَتء ببيَتة ريَطر لةبةردةم راثةرِاندني كارةكاني حكومةت بةشيَوةيةكي باشء كارا.

 سيَيةم: لةسةر ئاسيت ذياني كؤمةلَطاي كوردي لةهةريَم بةشيَوةيةكي طشيت
كوردستان بةوة دةناسريَتةوة كة  وةك لةسةرةوة ئاماذةمان بؤ كرد خوولي سيَيةمي هةلَبذاردني ثارلةماني 

ئؤثؤزسيؤني سياسيء ياسايي سةريهةلَدا. بةتايبةت سةرهةلَداني هيَزيَكي خاوةن جةماوةري وةك بزوتنةوةي طؤرِان كة 
( كورسي ثارلةماني بةدةستبهيَنيَت. 25لةهةناوي )ي.ن.ك( دةرضوو، لةيةكةمني بةشداريكردنيدا لةهةلَبذاردندا تواني )

ركةوتين ئةم هيَزة نةخشةي سياسي لةهةريَمدا تارادةيةك طؤرِي بةتايبةت لةسةر ئاسيت ثاريَزطاي سليَماني بيَطومان دة
بةوةي كةضيرت هيَزيَكي طةورةي وةك )ي.ن.ك( وةك تاكة هيَزي باآلدةستء خاوةن جةماوةري نةمايةوة لةسنوري ئةم 

 ةرذةوةندي بزوتنةوةي طؤرِان لةدةستداء، بوو بةهيَزي سيَيةم.ثاريَزطايةدا، بةلَكو بةشيَكي زؤري بنكةي جةماوةري خؤي لةب
دةرهاويَشتةيةكي ديطةي طرنطي ئةم خوولة ثيَكهيَناني ليسيت )خزمةتطوزاريء ضاكسازي(بوو لةنيَوان هةر ضوار  

 دوو ثارتي ئيسالميء عيلمانيء ضةث )يةكطرتوو، كؤمةأل، سؤسياليست، زةمحةتكيَشان(، واتة ئةم ليستة لةيةكطرتين
ضةث( دروستكرا، هةرضةندة ليستةكة دواي ثيَكهيَناني حكومةت هةلَوةشايةوة بةهؤي بةشداري  -رةوتي )ئيسالمي

)سوسياليستء زةمحةتكيَشان( لةهةردوو كابينةكةدا. ئةم هاوثةميانيةي نيَوان ئةم ضوار ثارتة بةثلةي يةكةم 
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ن بةشيَكي زؤري دةنطةكاني )يةكطرتوء كؤمةلَ( بؤ خؤيان لةقازاجني )سؤسياليستء زةمحةتكيَشان( بوو ضونكة توانيا
بةرن، لةبةرامبةردا بةثلةي يةكةم )يةكطرتوو( زياني زؤري بةركةوت بةهؤي زيزبووني بةشيَكي زؤري ئةندامةكاني لةوةي 

ري ئةم كةحزبةكةيان هاوثةميانييَت لةطةأل حزبطةليَكدا بةستووة كةتةواو ثيَضةوانةي ئاراستةي فكريء سياسيء كا
 حزبةية.
دةرهاويَشتةيةكي ديكةي ئةم خولة هؤشياركردنةوةي راي طشيت بوو لةهةريَمي كوردستان دةربارةي ئةو ثرسة  

طرنطانةي كةراستةوخؤ ثةيوةندي بةذياني سياسيء ئابووريء كؤمةآليةتيانةوة هةبوو. لةهةموو ئةمانة طرنطرت 
بوون كةبودجة ضيةء ضؤن خةرجدةكريَتء رؤلَي ثارلةمانء حكومةتء هاوآلتياني كوردستان بؤ يةكةمني جار ئاشناي ئةوة

هيَزة سياسيةكانء ريَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدةني ضية لةدةركردنء ريَكخستينء خةرجكردني. ئةمةش لةئةجنامي ئةو 
دجةكان فشارانةوة هات كةئؤثؤزسيؤن دةخيستة سةر حكومةتء دةستةي سةرؤكايةتي ثارلةمان تاوةكو ثرؤذة ياساي بو

رةوانةي ثارلةمان بكريَتء لةويَوة برِياري لةسةر بدريَت نةك لةاليةن مةكتةبي سياسي )ي.ن.ك( و)ث.د.ك( و ريَككةوتين 
نيَوان حزبء اليةنة سياسيةكاني ديكة. هةموو ئةمانة واي لةحكومةت كرد هةولَي زياتر بدات بؤ ثيَشكةشكردني 

دةرهاويَشتةيةكي ديكة ئةم خولة طؤرِيين باآلنسي هيَزي نيَوان حزبة  خزمةتطوزارية بنةرِةتيةكان بؤ هاوآلتيان.
سياسيةكاني هةريَمبوو بةتايبةت هةردوو حزبي باآلدةست )ي.ن.ك( و)ث.د.ك( كةضيرت ئةوةندة دةستكراوة نةبوون 

 بةئارةزووي خؤيان هةريَمي كوردستان بةريَوةبةرن.
خولةي هةلَبذاردن بةيةكيَك لةباشرتين خولةكاني ثارلةماني لةكؤتاي ئةم تةوةردا دةتوانني بلَيَني كةئةم  

كوردستان دادةنريَت ئةوةش لةبةر ئةو دةرهاويَشتة طرنطانةي كةهةيبوء ضي لةسةر ئاسيت كاري ثارلةماني يان حكومةت 
وو يان ذياني كؤمةلَطاي كوردي بةطشيت. ئةو كاراييء زيندويةتيةي لةم خولةدا بةدةركةوت ئاماذةيةكي طرنطب

لةئاماذةكاني طةشةثيَداني سياسيء ثيَشكةوتين ثرؤسةي سياسي لةهةريَم. بؤ يةكةمني جار لةميَذووي ئةزمووني سياسيء 
حوكمرِاني هةريَميدا ئؤثؤزسيؤني سياسيء ياسايي سةريهةلَدا. بووني ئةم ئؤثؤزسيؤنة وايكرد ثارلةمان وةك دةسةآلتي 

آلتي جيَبةجيَكردن ضاالكرت لةكابينةكاني ثيَشوو كارةكاني خؤيان ياسادانانء ضاوديَريء، حكومةتيش وةك دةسة
 راثةرِيَننء دةستكةوتي زياتر بؤ هةريَمي كوردستان لةسةر هةموو ئاستةكان بةدةستبهيَنن. 

 تةوةري سيَيةم: هةلَبذاردني خوولي ضوارةمي ثارلةماني كوردستانء طرنطرتين دةرهاويَشتةكاني  
وبووني ماوةي ياساي خولي سيَيةمي ثارلةمان )ئةرسةالن بايز( سةرؤكي ثارلةمان ثاش تةوا (57)بةيةك مانط 

. لةبةر رؤشنايي ئةم (58)داواي لةسةرؤكايةتي هةريَم كرد رؤذي ئةجنامداني هةلَبذاردني خوولي ضوارةم دياريبكات
( وةك كاتي 2013ئةيلولي  21( رؤذي )2013نيساني  18( لة )50داواكارية سةرؤكي هةريَم بةفةرماني هةريَمي ذمارة )

ئةجنامداني هةلَبذاردني خولي ضوارةمء، هةروةها هةلَبذاردني سةرؤكي هةريَم دياريكرد، ضونكة ماوةي ياسايي وياليةتي 
  .(59)سةرؤكي هةريَمش لةهةمان ماوةدا كؤتاي دةهات

حوزةيراني  19(ي رؤذي )33ثيَش ئةجنامداني هةلَبذاردنةكة ثارلةماني كوردستان لةدانيشتين ئاسايي ذمارة ) 
(: ياساي هةمواري حةوتةمي ياساي هةلَبذاردني ثارلةماني كوردستاني عيَراق 2013( سالَي )15( ياساي ذمارة )2013
( هةمواركراء، دةركرد. طرنطرتين هةمواريَك لةم ياسايةدا هاتبيَت طؤرِيين ليسيت داخراو بوو بة 1992( سالَي )1ذمارة )
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. وةك لةتةوةري يةكةمدا ئاماذةمان بؤ كرد ليسيت نيمضة كراوة زياتر لةبةهاء ثرنسيثةكاني (60)ليسيت نيمضة كراوة
دميوكراسيةوة نزيكرتة بةو ثيَيةي كة بواريَكي فراوانرتء ئازاديةكي زؤرتر لةضاو ليسيت داخراوة دةبةخشيَتة دةنطدةر بؤ 

سياسيةكان ئةو رؤلَةيان نابيَت وةك لة ليسيت داخراودا هةيانة بؤ هةلَبذاردني نويَنةرةكانيء، لةهةمان كاتيشدا ثارتة 
 هةلَبذاردني كانديدكان.

( مليؤن كةس 1939057( مليؤن كةس مايف دةنطدانيان هةبوو، بةآلم )2,819,980لةم هةلَبذاردنةدا ) 
تهيَناني هةر كورسيةكي %(. دابةشكاري هةلَبذاردنيش بؤ بةدةس70.1بةشداري هةلَبذاردنةكةيان كرد واتة ريَذةي )

( قةوارةء ثارتي سياسي بةشدارين كرد، 31. لةهةلَبذاردنةكة )(61)( دةنط19774.68ثارلةماني يةكسان بوو بة )
 (.2( ليستء ثارتي سياسي توانيان كورسي ثارلةماني بةدةستبهيَنن. برِوانة خشتةي ذمارة )17بةالَم تةنها )

 اردني خوولي ضوارةمي ثارلةماني كوردستان (:ئةجنامي كؤتايي هةلَبذ2خشتةي ذمارة)
 ذمارةي كورسي كؤي دةنطةكان ناوي ليستء ثارتةكان   ذ
 38 743984 ثارتي دميوكراتي كوردستان 1
 24 476736 بزوتنةوةي طؤرِان 2
 18 350500 يةكيَيت نيشتماني كوردستان 3
 10 186741 يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان 4
 6 118574 كوردستانكؤمةلَي ئيسالمي  5
 1 21834 بزوتنةوةي ئيسالمي كوردستان 6
 1 12501 حزبي سؤسياليسيت كوردستان 7
 1 12392 ليسيت ئازادي )شيوعي( 8
 1 8681 ئاراستةي سيَيةم 9
 2 6145 ليسيت رافديَن 10
 2 5730 ئةجنومةني طةلي كلداني سرياني ئاشووري 11
 2 5259 ليسيت ثيَشكةوتين توركمان 12
 1 1951 ليسيت هةوليَري توركماني 13
 1 1926 ليسيت طؤرِانء نويَبوونةوةي توركماني 14
 1 1753 ليسيت جةبهةي توركماني عيَراقي 15
 1 1093 ليسيت ابناء النهرين 1
 1 531 ليسيت ئةرمةن 17

 كوردستان:سةرضاوة: خولي ضوارةمي ثارلةماني كوردستان: لةسةر مالَثةرِي فةرمي ثارلةماني 
http://www.perleman.org/Default.aspx?page=page&c=xol4 

 هةلَسةنطاندي هةلَبذاردنةكةء بةراوردي لةطةأل هةلَبذاردني خوولي سيَيةم -1
دياردةي ليسيت هاوبةشء هاوثةميانيَيت نيَوان ثارتة خالَي وةرضةخاني طرنطي ئةم هةلَبذاردنة نةماني  

سياسيةكاني كوردستان بوو، بةتايبةتي نيَوان )ي.ن.ك(ء )ث.د.ك(، واتة زؤربةي ثارتة سياسيةكان بةجياء سةربةخؤ 
بةشداريان لةهةلَبذاردنةكة كرد، ئةمةش وايكرد كة دةنطي راستةقينةء سةنطي سياسيء جةماوةري هةموو حزبةكان 

 شكرا دةربكةويَت لةسةر طؤرِةثاني سياسي هةريَمي كوردستان.بةئا

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=page&c=xol4
http://www.perleman.org/Default.aspx?page=page&c=xol4
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( روونكراوةتةوة دةبينني ثارتي 3ئةطةر بةراورديَكي نيَوان هةردوو خولةكة بكةين وةك لةخشتةي ذمارة) 
 (38( كورسيةوة بؤ )30دميوكراتي كوردستان لةهةلَبذاردني خوولي ضوارةمدا براوةي يةكةمةء ذمارةي كورسيةكاني لة )

( كورسي زيادي كرد. سةبارةت بة )ي.ن.ك( دةبينني كةذمارةي دةنطةكانيء كورسيةكاني 8كورسي بةرزبويةوة، واتة )
%( متمانةي 33.5( كورسي واتة بةريَذةي )18( كورسيةوة كةمي كرد بؤ )29بةرادةيةكي بةرضاو كةمي كرد، بةجؤريَك لة )

دنةي دةنطء كورسيةكاني دةطةرِايةوة بؤ دروستبووني بزوتنةوةي طؤرِانء دةنطدةراني لةدةستدا. بيَطومان هؤكاري ئةم كةمكر
جيابوونةوةي ليَي كة بةشيَكي زؤري ثيَطةي جةماوةري بؤ بةرذةوةندي ئةم بزوتنةوةية لةدةستدا. هؤكاريَكي ديكةي ئةم 

( لةثارلةماني 2013 حوزةيراني 30كةمكردنة دريَذكردنةوةي ماوةي وياليةتي سةرؤكي هةريَمي كوردستان بوو لة )
كوردستانةوة كةسةرؤكايةتيةكةي بةدةست )ي.ن.ك(ةوة بوو، ئةمةش وايكرد لةهةلَبذاردني خوولي ضوارمةدا جةماوةرةكةي 
تؤلَةي ليَبكاتةوةء دةنطي ثيَنةدا. ئةمة سةرباري بووني ريَككةوتنامةي سرتاتيذي لةطةأل )ث.د.ك( كةرةخنةي زؤري 

هؤكاريَكي ديكة بريتيبوو لةنةخؤشكةوتين )مام جةالل(ء دووركةوتنةوةي لةذياني سياسيء  رووبةرووي ئةم حزبة كردةوة.
كاري حزبةكةي كةكاريطةري زؤري كردة بالَةكاني ناو )ي.ن.ك(ء ثةرتةوازةبووني حزبةكة. هةروةها خراثي ئةزمووني 

ة ئةم حزبة بةشيَكي كاريطةري ناو حوكمرِانيء بووني طةندةلَي سياسيء ئيداريء دارايي زؤر لةسةر ئاسيت حكومةت ك
 . (62)ثيَكهاتةي حكومةتء بةشيَكي طرنطي ثايةكاني حوكمرِاني البوو

سةبارةت بة بزوتنةوةي طؤرِانيش كةمرتين هةلَكشانء داكشان لةدةنطةكانيدا روويدا لةنيَوان هةردوو  
بةآلم لةم خولةدا كورسيةك كةمي كردء بوو بة ( كورسي بةدةستهيَنا، 25هةلَبذاردةكةدا. لةهةلَبذاردني خوولي سيَيةمدا )

( كورسي. هةرضةندة كورسيةكي لةدةستدا بةآلم ريَذةي دةنطةكاني زياديكرد، بةجؤريَك لةهةلَبذاردني خوولي سيَيةمدا 24)
 ( هةزار دةنطي بةدةست هيَنا. 476736( هةزار دةنطي بةدةستهيَنا، بةآلم لةهةلَبذاردني خوولي ضوارةمدا )445026)

هةرضي ثةيوةندي بةيةكطرتووي ئيسالميء كؤمةلَي ئيسالميةوة هةية ئةوا لةم هةلَبذاردنةدا زؤرترين طؤرِان  
لةدةنطةكانيانء كورسيةكانياندا روويدا. يةكطرتوو لةهةلَبذاردني خوولي سيَيةمدا لةبةرئةوةي بةليسيت هاوبةش لةطةأل 

رسي ثارلةماني بةركةوت، بةالَم لةم هةلَبذاردنةدا لةبةرئةوةي ( كو6سيَ ثارتي سياسي ديكةدا بةشداري كرد تةنها )
( كورسي ثارلةماني زيادي كرد. 4( كورسي واتة )10بةسةربةخؤيي بةشداري كرد ذمارةي كورسيةكاني زياد كرد بؤ )

( 4ةنها )كؤمةلَي ئيسالميش بةهةمان شيَوةي يةكطرتوو بةليسيت هاوبةش بةشداري هةلَبذاردني خوولي سيَيةمي كردو ت
( كورسي 2( كورسي واتة )6كورسي بةركةوت، بةآلم لةم هةلَبذاردنةدا تواني ذمارةي كورسيةكاني زياد بكاتء بيطةيةنيَتة )

ثارلةماني زيادي كرد. لةبةرامبةردا طةورةترين دابةزين لةدةنطي حزبيدا بةر هةريةكة لة حزبي سوسياليستء 
ئةوةي بةليستيَكي هاوثةمياني لةطةأل يةكطرتوو ء كؤمةلَ بةشداري زةمحةتكيَشان كةوت. ئةم دوو حيزبة لةبةر

( كورسيء دووةميشيان كورسيةكي ثارلةماني بةركةوت، بةآلم لةم 2هةلَبذاردني خوولي سيَيةميان كرد يةكةميان )
ين دةنطي هةلَبذاردنةدا يةكةميان كورسيةكي لةدةستداو بوو بةخاوةن كورسيةكء، دووةميشيان بةهؤي سيستةمي زؤرتر

ماوةوة كورسيةكي ثارلةماني بةدةستهيَنا. بيَطومان جياوازي ريَذةي دةنطةكاني ئةم دوو حيزبة لةم دوو هةلَبذاردنةدا 
ثةيوةندي بةو هاوثةميانيةتيةوة هةبوو كة لةطةأل يةكطرتوو ء كؤمةلَدا بةستيان. ضونكة ئةو دةنطانةي لةهةلَبذاردني 

دةنطي راستةقينةي خؤيان نةبوو، بةلَكو دةنطي جةماوةري دوو حزبةكةي ديكةي  خوولي سيَيةمدا بةدةستيان هيَنا
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هاوثةميانيان بوو. هةروةها بزوتنةوةي ئيسالميش لةم هةلَبذاردنةدا ذمارةي دةنطء كورسيةكاني بةرادةيةكي زؤر كةمي 
ورسي بوو لةهةلَبذاردني خوولي كةميكرد كةتواني تةنها يةك كورسي ثارلةماني بةدةستبهيَنيَت ثاش ئةوةي خاوةن دوو ك

سيَيةمي ثارلةماني كوردستاندا. بيَطومان ئةم ئةجنامةش ثةيوةندي بةدةنطةكاني يةكطرتوو ء كؤمةلَةوة هةبوو كةدواي 
ئةوةي بةليسيت هاوبةش لةطةأل دوو ثارتي علمانيدا بةشداري هةلَبذاردني خوولي سيَيةميان كرد زؤريك لةجةماوةرةكةيان 

بزوتنةوةي ئيسالميدا، بةآلم لةهةلَبذاردني خوولي ضوارةمدا دةنطةكاني ئةو دوو حزبة بؤ خؤيان طةرِايةوة دةنطيان بة 
 ئةمةش بةزياني ئةم حزبة شكايةوة.

 (: بةراوردي نيَوان ذمارةي دةنطء كورسي هةردوو هةلَبذاردني خوولي سيَيةمء ضوارةمي ليستء ثارتة بةشداربووةكان3خشتةي ذمارة)
 ذمارةي دةنطي يستء ثارتي سياسيناوي ل ذ

 2009 
 ذمارةي دةنطي 

2013 
ذمارةي كورسي 

2009 
ذمارةي كورسي 

2013 
 جياوازي كورسي

 8+ 38 30 743984 - ثارتي دميوكراتي كوردستان 1
 1- 24 25 476736 445026 بزوتنةوةي طؤرِان 2
 11- 18 29 350500 - يةكيَيت نيشتماني كوردستان 3
 4+ 10 6 186741 - ئيسالمي كوردستان يةكطرتووي 4
 2+ 6 4 118574 - كؤمةلَي ئيسالمي كوردستان 5
 1- 1 2 21834 - بزوتنةوةي ئيسالمي كوردستان 6
 1- 1 2 12501 - حزبي سؤسياليسيت كوردستان 7
 0 1 1  12392 ليسيت ئازادي )شيوعي( 8
حزبي زةمحةتكيَشاني   9

 كوردستان
-  1 1 0 

لةبةرئةوةي هةر يةكة لة )ي.ن.ك( و )ث.د.ك( بةليسيت هاوبةش بةناوي ليسيت كوردستانيء، )يةكطرتووو كؤمةلَء سؤسياليستء تيَبيين: 
زةمحةتكيَشان( بةليسيت هاوبةش بةناوي )ليسيت خزمةتطوزاريء ضاكسازي( بةشداري هةلَبذاردني خوولي سيَيةمي ثارلةماني كوردستانيان 

 ياري نيية، ضونكة كؤي دةنطةكان بؤ ليستةكانيان رؤشتوة نةك خؤيان بةجياجيا.كرد ريَذةي دةنطةكانيان د
 ( سةرةوة.2+1سةرضاوة: كاري تويَذةر بة ثشتبةسنت بةئةجنامي هةردوو خشتةي ذمارة )

 دةرهاويَشتةكاني هةلَبذاردني خوولي ضوارةمي ثارلةماني كوردستان -2

كوردستان ضةندين دةرهاويَشتةي طرنطء جياوازي ليَكةوتةوة، ضي لةسةر هةلَبذاردني خوولي ضوارةمي ثارلةماني  
ئاسيت كاري ثارلةماني ياخود حكومةت يان بارودؤخي سياسيء ئابووريء سةربازي هةريَم بةطشيت. لةخوارةوة باس 

 لةطرنطرتين ئةو دةرهاويَشتانة دةكةين:

 يةكةم: لةسةر ئاسيت ثارلةمان

لَبذاردنةكاني خوولي ضوارةمي ثارلةماني كوردستان لةاليةن كؤمسيؤني باآلي دواي راطةياندني ئةجنامي هة 
سةربةخؤي هةلَبذاردنةكةوة، ليستء ثارتة سياسيةكاني براوةي هةلَبذاردنةكة دةستيان بةكؤبونةوةء دانوستان كرد بؤ 

شووةوة هيض ليستء قةوارةيةكي ثيَكهيَناني ثارلةمانء حكومةت. ئةجمارة بةثيَضةوانةي هةلَبذاردنةكاني خوولةكاني ثيَ
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سياسي زؤرينةيةكي ئةوتؤي بةدةستنةهيَنا بتوانيَت حكومةت ثيَكبهيَنيَت، بؤية ئةم ليستء قةوارة سياسيانة ضةند مانطيَك 
 لةكؤبونةوةء دانوستاندا بوون تاوةكو طةيشنت بةريَككةوتن.

وةن جةماوةريةكاني وةك )ي.ن.ك(ء )ث.د.ك(ء طرنطرتين دةرئةجنامي ئةم دانوستانانةي نيَوان ثارتة بةهيَزء خا 
بزوتنةوةي طؤرِانء يةكطرتوء ء كؤمةلَ ئةوةبوو كة ئةم سيَ ثارتةي دواييان برِياري بةشداريان لةحكومةتدا داو كؤتاييان 

نيَوان  بةكاري ئؤثؤزسيؤني هيَنا بؤ ئةم خوولةي ثارلةمان. بةثيَي ريَككةوتين نيَوان ليستء ثارتة براوةكان، بةتايبةتي
( )يوسف حممد سادق( 2014نيسان  29طؤرِانء )ث.د.ك(، لةدانيشتين دةستثيَكي خوولي ضوارةمي ثارلةماندا لةرؤذي )

( ثارلةمانتار بةسةرؤكي ثارلةمان هةلَبذيَردرا. )جةعفةر ئيرباهيم ئيمنيكي(يش لةسةر 84لةبزوتنةوةي طؤرِان بةدةنطي )
. ئةوةي جيَي ئاماذةية (63)ار وةك جيَطري سةرؤكي ثارلةمان دةستنيشانكرا( ثارلةمانت80ثشكي )ث.د.ك( بةدةنطي )

ليَرةدا ئةوةية كة بؤ يةكةمني جار لةميَذووي سةرؤكايةتي ثارلةماندا بةدةر لةهةردوو ثارتي دةسةآلتدار )ي.ن.ك(ء 
ي تةندروستبوو لةسةر بةرةو )ث.د.ك( حزبيَكي ديكة سةرؤكايةتي ثارلةمان بةدةستةوة بطريَت. بيَطومان ئةمةش ئاماذةيةك

ثيَشةوةضووني ثرؤسةي سياسيء زياتر نزيكبووةنةوة لةثايةكاني دميوكراسي بةوةي كة لةريَطةي ياساء بةهةلَبذاردن 
توانرا دةستاودةسيت سةرؤكايةتي ثارلةمان بكريَت هةرضةندة زؤر دريَذةي نةكيَشا. ئةطةرضي ئةم خوولةي ثارلةمان 

وان اليةنة سياسيةكان ثيَكهات، بةآلم سةرؤكايةتيةكةي نةيتواني ماوةي ياسايي خولةكة تةواو بةسازانء ريَككةوتين نيَ
( كاتيَك سةرؤكي ثارلةمان ويسيت لةدانيشتين ئاسايي ثارلةماندا ياساي 2015تشريين يةكةم 2بكات. بةلَكو لة )

كايةتي )مةسعود بارزاني( بهيَنريَت، بةالَم سةرؤكايةتي هةريَم طفتوطؤبكريَتء هةمواربكريَتةوةء كؤتايي بةماوةي سةرؤ
تشريين  12بةهؤي تةواونةبووني نيسابي ياسايي دانيشتنةكة بؤ كاتيَكي ديكة دواخرا. لةثةرضةكرداري ئةمةدا لةرؤذي )

هةوليَر ريَطريان لةسةرؤكي هةريَم كرد بيَتة ناوشاري  -( هيَزةكاني )ث.د.ك( لةزالَطةي ريَطاي كةركوك2015يةكةم
كانووني 26. ليَرةوة دةسةآلتي )يوسف حممد( وةك سةرؤكي ثارلةمان كؤتايي هات تاوةكو لة )(64)وليَرةوةهة

 29لة ) )*(. )فةغرةدين قادر(يش وةك سكرتيَري ثارلةماني(65)( دةسيت لةسةرؤكايةتي ثارلةمان كيَشايةوة2017يةكةم
( ثارلةمانتار دةست 47( بةدةنطي )2017ئةيلوي  30. ثارلةمانيش لة)(66)( دةسيت لةكاركيَشايةوة2017ئةيلولي 

 .(67)لةكاركيَشانةوةي قبولَكرا

هةرضةندة ضاوةرِواني ئةوة دةكرا ئةم خوولةي ثارلةمان دةسثيَكي قؤناغي دووبارة دارِشتنةوةي سيستةمي سياسي  
آليةتيء طةشةثيَداني سياسيء هةريَمء هةنطاوي بةدامةزراوة كردني ئؤرطانةكاني حوكمرِانيء هيَنانةدي دادثةروةري كؤمة

دوورخستنةوةي هةذموني حزب بيَت بةسةر حكومةتء دامةزراوةكانيداء، قؤناغي سةروةريء باآلدةسيت ثارلةمان بيَت 
بةسةر دةسةآلتةكاني ديكةء، كؤتايي حوكي حزبؤكراتي بيَت، بةآلم بةثيَضةوانةي هةموو ئةمانةوة دةسةآلتي ياسادانان 

بيء لةبةرذةوةندي اليةنيَكي سياسي دياركراءدا بؤ ماوةي زياتر لةدوو سالَ ثةكخراو ء هيض رؤلَيَكي بة برِياريَكي تاك حز
لةبةرِيَوةبردني ثايةكاني حوكمرِانيء ليَثرسينةوةء ضاوديَري كارةكاني حكومةتدا نةطيَرِا. ثارلةماني كوردستان لة 

يؤني يةكيَيتء ثارتيء يةكطرتوو ء سؤسياليستء ( ثارلةمانتار لةفراكس68( بةئامادةبووني )2017ئةيلولي 15)
شيوعيء زةمحةتكيَشانء بةبيَ ئامادةبووني طؤرِانء كؤمةلَء بزوتنةوةي ئيسالميء ليسيت رافديَنء بةرةي توركماني، ئةمة 
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انيشتين لةكاتيَكدا بوو كةسةرؤكايةتي ثارلةمانء سكرتيَري ثارلةمان ثشكي طؤرِانء كؤمةلَ بوو، كاراكرايةوةء لةيةكةم د
 .(68)( وةك رؤذي ئةجنامداني ريفراندؤمي سةربةخؤيي هةريَمي كوردستان ثةسةندكرد2017ئةيلولي  25خؤيدا رؤذي )

 1( داوا لةسةرؤكايةتي ثارلةمان كرا كةرؤذي )2017متوزي  12( لة)128بةثيَي فةرماني هةريَمي ذمارة ) 
مي ثارلةمانء سةرؤكايةتي هةريَم دياري بكات، بةالَم بةهؤي ( وةك رؤذي هةلَبذاردني خوولي ثيَنجة2017تشريين دووةم 

ئةيلول( كةوتةوة هةلَبذاردنةكة بؤ  25بارودؤخي سياسيء ئابووريء سةربازيء، ئةو ليَكةوتانةي كة لةريفراندؤمي )
ئةجنامدةدريَت. كاتيَكي ناديار هةلَثةسيَردرا تاساتةوةخيت نوسيين ئةم تويَذينةوةية ديار نيية ضي كاتيَك هةلَبذاردن 

( تةمةني خؤييء 2017تشريين يةكةم  24دةرئةجنامي ئةمةش ئةوبوو ثارلةماني كوردستان لةدانيشتين رؤذي )
 حكومةتي هةريَمي بؤ ماوةي دوو خولي ياسادانان دريَذكردةوة.

تان، نةك بةم شيَوةية دةبينني دةرهاويَشتةكاني ئةم خوولةي ثارلةمان لةسةر كارء ئةداي ثارلةماني كوردس 
نةيتواني ئةو ئامانجء ئةركانة بةديبهيَنيَت كةثيَويست بوو لةسةري ئةجنامي بدات بةلَكو بووة منونةيةكي خراثي كاري 
ثارلةمانيء هيَندةي ديكة ئةم دامةزراوةية رؤلَء كاريطةري لةسةر ثرسة ضارةنووسسازء ثيَطةي لةناو ثيَكهاتةي سيستةمي 

بارة بةشيَوةيةكي دراماتيَكي طةرِايةوة ذيَر هةذمووني حزبء بووبة بةثاشكوي برِيارة سياسي هةريَمدا لةدةستدا. دوو
حزبيةكان. ئةمة لةكاتيَكدا بوو كةعيَراق بةطشيتء هةريَمي كوردستان بةتايبةتي بةدؤخيَكي تةواو هةستيارء 

شةرِي هيَزي ثيَشمةرطةي كوردستان  ضارةنوسسازدا تيَدةثةرِين، هةر لةهاتين ريَكخراوي ئيسالمي لةشامء عيَراق )داعش(ء
لةطةأل ضةكداراني ئةم ريَكخراوةو ئالَؤزبوونء تيَكضووني ثةيوةنديةكاني نيَوان حكومةتي فيدرالَء حكومةتي هةريَم، 
خراثبووني باروطوزةراني ئابووري خةلَكي كوردستان بةطشيت، ثاشان لةهةمووي سةخترت بؤ طةلي كوردستان رووداوةكاني 

%( خاكي هةريَمي كوردستان كةوتةوة ذيَر دةسةآلتي حكومةتي فيدرالَي 51( بوو كة نزيكةي )2017بةري ئؤكتؤ 16)
بةغدا. لةسةر ئاسيت دةرةوةش هةريَمي كوردستان ئةو متمانة زؤرةي دةولَةتاني لةدةستدا كة لةماوةي ضةندين سالَي 

بكةن. ئةمة جطة لةسةثاندني سزاي ياساييء ئيداريء حوكمرِانيدا توانيبووي وايانليَبكات وةك دؤست تةماشاي هةريَم 
ئابووريء سةربازي لةاليةن حكومةتي فيدرالَي عيَراقء وآلتاني دراوسيَي وةك توركياء ئيَران بةسةر هةريَمدا. لةهةموو ئةم 

تكردن ثةكخراو رووداو ثرسة طرنطانةدا ثارلةماني كوردستان وةك دامةزراوةيةكي شةرعيء كاريطةرء سةرضاوةي برِيار دروس
ء دوورء نزيك نةيتواني نةك برِيار بدات بةلَكو ثرسيشي ثيَبكريَت. هةموو ئةمانةش بووية مايةي ئةوةي كةثارلةمان 
متمانةي هيَزء اليةكانء تةنانةت خوودي هاوآلتيانيش لةدةستبدات. ئةم دةرهاويَشتانة ئةو بؤضونة طرنطةي سةملاند 

امداني ماناي دميوكراسي بووني ئةو دةسةآلتة ناطةيةنيَت كةئةجنامي دةدات. كةبووني ثرؤسةي هةلَبذاردنء ئةجن
بيَطومان ئةجنامي ئةم هةلَبذاردنةش نةك لةخزمةتي دميوكراسيء بةرةوثيَشةضوونيدا نةبوو، بةلَكو ثرؤسةي وةرضةرخان 

كرد لةبةرذةوةندي هةذموونء  بةرةو دميوكراسيء ضةسثاندني ثايةكاني لةناو سيستةمي حوكمرِأني هةريَمدا ثاشةكشةيان
باآلدةسيت حزبي سياسي، بةتايبةت ئةو حزبانة دةستيان بةسةر سةرضاوةكاني هيَزي ئابووريء سةربازي هةريَمدا طرتووة. 

 ئةجنامةكةشي ئةوةبوو كةئةزمووني دميوكراسي لةجياتي هةنطاونان بؤ ثيَشةوة ضةندين هةنطاو بةرةو دواوة طةرِايةوة.
 اسيت حكومةتدووةم: لةسةر ئ
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ثيَكهيَناني كابينةي هةشتةمي حكومةتي هةريَمي كوردستان نزيكةي نؤ مانط دواي دةستبةكاربووني ثارلةماني  
كوردستانء، ثاش طفتوطؤء دانوستاني زؤري نيَوان اليةنة سياسيةكان سةرئةجنام توانيان حكومةتيَكي بنكة فراواني بيَ 

نن. ئةم كابينةي حكومةتة بةسةرؤكايةتي )نيَضرظان بارزاني( لةسةر ثشكي ( ثيَكبهي2014َخوزيران 16ئؤثؤزسيؤن لة)
 .(69))ث.د.ك(ء جيَطري )قوباد تالَةباني( لةسةر ثشكي )ي.ن.ك( متمانةي ثارلةماني كوردستاني وةطرت

لةم كابينةية )ث.د.ك( جطة لةثؤسيت سةرؤكي وةزيران ثيَنج وةزارةتيشي بةركةوت. )ي.ن.ك(يش جطة لةثؤسيت  
يَطري سةرؤك وةزيران ثيَنج وةزارةتي وةرطرت. بزوتنةوةي طؤرِانيش ضوار وةزارةتء، يةكطرتوو سيَ وةزارةتء كؤمةلَيش ج

دوو وةزارةت، دوو وةزارةتيش بؤ هةر يةكة لةثيَكهاتةي توركمانء ئاشوور. ئةمة جطة لةوةي ضةندين ثؤسيت ديكة بةسةر 
 ئةم هيَزانةدا دابةشكرا.

ينةية هةموو اليةنة سياسيةكان بةشداريان تيَدا كردء حكومةتيَكي بنكة فراوانيان ثيَكهيَنا، هةرضةندة ئةم كاب 
بةآلم بةهؤي ئالَؤزبووني ثةيوةنديةكاني نيَوانيان بةتايبةتي ثةيوةنديةكاني نيَوان )ث.د.ك(ء بزوتنةوةي طؤرِانء بةهؤي 

بؤيان ئةم كابينةية كةوتة ذيَر فشاريَكي زؤرةوة، بةالَم كةلَةكةبووني ئةو كيَشانةوةء نةدؤزينةوةي ضارةسةري ثيَويست 
( 2015تشريين يةكةمي  12ويَراي هةموو ئةمانة هيَشتا بةردةوامبوو وةك حكومةتيَكي بنكة فراوان تاوةكو رؤذي )

ر ناتوانن سةرؤكي حكومةتي هةريَم لةكؤبونةوةيةكدا لةطةأل وةزيرةكاني طؤرِان ثيَي راطةياندن كة ئةوان ضيرت وةك وةزي
بةشداري لةحكومةتدا بكةن. بيَطومان ئةمةش دريَذكراوةي هةمان كاري دةركردني سةرؤكي ثارلةمانبوو لةهةوليَر. بةم 

( 2017كانوني يةكةم  20شيَوةية طؤرِان بةتةواوةتي لةحكومةت دةركرا، بةآلم برِياري كشانةوةي لةحكومةت نةدا تا لة )
امةيةكدا كشانةوةي يةكجاري خؤيانيان لةكابينةي هةشتةمي حكومةتي هةريَم لةطةأل كؤمةلَي ئيسالمي لةبةيانن

راطةياندء داوايان كرد ئةم كابينة هةلَبوةشيَتةوةء لةجياتي حكومةتيَكي كاتي ثيَكبهيَنريَت تا ئةجنامداني هةلَبذاردني 
دةنطي ئةجنومةني ( بةزؤرينةي 2018كانوني يةكةمي  16.  يةكطرتووي ئيسالميش لة )(70)خوولي ثيَنجةم

. سةبارةت بةسةرؤكايةتي هةريَميش كةزؤرترين كيَشمةكيَشء (71)سةركردايةتيةكةي برِياري كشانةوةي لةحكومةتدا
ئالَؤزي ليَكةوتةوة بةهؤي دريَذكردنةوةي ماوةي ويالتي بارزاني بؤ ماوةي دوو سالَء، دواجاريش ثةككةوتين ثارلةماني بؤ 

( نامةي دةستهةلَطرتين لةثؤسيت 2017تشريين يةكةن  28وتةوة، سةرؤكي هةريَم لة )ماوةي زياتر لةدوو سالَ ليَكة
سةرؤكايةتي هةريَم ثيَشكةش بةسةرؤكايةتي ثارلةمان كرد. لةنامةكةدا بارزاني داواي لةثارلةمان كرد كة نة تةمةني 

ني سةرؤكايةتي هةريَميش بةسةر سةرؤكايةتي هةريَم دريَذبكريَتةوةء نة ياساي سةرؤكايةتي هةريَميش، دةسةالَتةكا
 .(72)ثارلةمانء حكومةتء ئةجنومةني دادوةريدا دابةشبكريَت

بةم شيَوةية دةبينني كابينةي هةشتةمي حكومةتي هةريَمي كوردستان هةرضةندة بةسةرتايةكي باشء ثرِ ئوميَد  
، بةآلم نةيتواني ثاريَزطاري لةم بنكة ادا كردانء ريَككةوتن بةشداريان تيدةستيثيَكردء هةموو اليةنة سياسيةكان بةساز

فراوانيةي خؤي بكاتء منونةيةكي دروستء راسيت دميوكراسي ثيَشكةش بكات. ئةم كابينةية نةك نةيتواني كيَشةكان 
يء سةربازي لةناوخؤي ضارةسةر بكات بةلَكو بووة مايةي سةرهةلَداني ضةندين طرفتء قةيراني سةخيت سياسيء ئابوور

بةكورتي دةتوانني بلَيَني دةرهاويَشتةكاني هةلَبذاردني خوولي ضوارةمي ثارلةماني كوردستان لةسةر  .داهةريَمء درةوةي
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دةسةآلتي جيَبةجيَكردن بةهةردوو بةشةكةيةوة )سةرؤكايةتي هةريَمء ئةجنومةني وةزيران( هةرضةندة لةسةرةتاوة 
الوازي  ي حوكمرِاني لةهةريَميء نةبووني سةروةري ياساءبةآلم بةهؤي دامةزراوةيي نةبووني ثايةكان ،بةباشي دةستيثيَكرد

دةستطرتن بة بةهاء ثرنسيثةكاني دميوكراسيةوة، هةروةها بووني باآلدةستبووني حزب بةسةريداء نةبووني متمانةي 
ةتيدةريَكي تة نةتوانيَت هةنطاوي جدي بةرةو دميوكراسي بنيَتء ببيَتة يارمنيَوان هيَزة سياسيةكان وايكرد كةئةم دةسةالَ

 ثرؤسةي وةرضةخان بةرةو دميوكراسي لةهةريَمي كوردستاندا. بؤ باش

 ئةجنام

 لةكؤتايي ئةم تويَذينةوةدا دةتوانني طرنطرتين ئةجنامةكاني دياريبكةين بةم شيَوةيةي الي خوارةوة:

يةكرتي تةواو دةكةن. ئةمةش هةلَبذاردنء دميوكراسي دوو دوانةي ثيَويستء ليَكدانةبرِاونء شانبةشاني يةكرتيء  -1
كو طرنطيء كاريطةري ماناي وانية كة لةكويَدا هةلَبذاردن ئةجنامدرا ئيرت دميوكراسي جيَ ثيَي خؤي طرتووةء هةية، بةلَ

ةدةرهاويَشتةوةء ئةجنامةكانيةوة لةسةر تةواوي ثرؤسةي سياسيء ئابووريء كؤمةآليةتي دةردةكةويَت كة هةلَبذاردن ب
 .نزيكبوةتةوةثرنسيثةكاني دميوكراسي بةهاو تاضةند لة

هةلَبذاردني خوولي سيَيةمي ثارلةماني كوردستان بةطرنطرتين خوولي ثارلةماني دادةنريَت لةهةريَمي كوردستان بةهؤي  -2
ئةو دةرهاويَشتةو ئةجنامة طرنطانةي كة لةسةر ثرؤسةي سياسيء كاري حوكمرِانيء ئةداي ثارلةماني كوردستان هةيبوو. 

 جطة لةدةركةوتين ئؤثؤزسيؤني سياسيء ياساي كةبؤيةكةمني جاربوو ئةزمووني سياسي هةريَم بةخؤيةوة بيبيينَ.ئةمة 
 بةالم لةطةأل ئةمةشدا نةيتواني كؤتايي بةحوكمرِاني جزبؤكراتي ناو هةريَمي كوردستان بهيَنيَت.

ةي هةية لةسةر ذياني سياسيء ثرؤسةي خراثرتين دةرهاويَشت هةلَبذاردني خوولي ضوارةمي ثارلةماني كوردستان -3
حوكمرِاني هةريَم بةطشيت. بةهؤي ضةندين ثيَدراوء ثيَشهاتي سياسيء ئابووريء سةربازيةوة لةم خولةدا نة ثارلةمان 
تواني رؤلَء كاريطةري لةسةر رةوتي رووداوة ضارةنوسسازةكان هةبيَتء نةتوانيشي ضاوديَريء ليَثرسينةوة لةسةر كارةكاني 

ت بكات، نةحكومةتيش تواني ثاريَزطاري لةبةردةوامبووني كاري هاوبةشء ريَككةوتين نيَوان اليةنة سياسية حكومة
ن بةسةرضاوةي سةرهةلَداني وثيَكهيَنةرةكاني بكات، بةلَكو لةطةأل دامةزراوةي سةرؤكايةتي هةريَمدا خودي خؤيان بو

 اساي هةريَميان خستووةتة بةردةم مةترسي طةورةوة.ضةندين قةيراني سةختء طةورةي ئةوتؤ كةداهاتووي سياسيء ي

باآلدةسيت هةردوو حزب )ث.د.ك(ء )ي.ن.ك( بةسةر ثايةكاني حوكمرِانيء دةستطرتن بةسةر سةرضاوةكاني هيَزي  -4
 ئابووريء سةربازيء سياسي هةريَمدا وايكردووة هةلَبذاردن هةرضةندة دةرئةجنامي جياوازء هيَزي ديكةي دةرةوةي ئةو دوو
ثارتة بةدةرخبات، بةآلم نةيتوانيوة لةثراكتيكدا ئةو ئةجنامانةي بةرجةستة بكاتء، خزمةت بةدميوكراسيء ثرؤسةي 

 خان بةرةو دميوكراسي بكات.روةرضة

ثةيوةندي نيَوان هةلَبذاردنء دميوكراسي لةهةريَمي كوردستان هيَشتا لةقؤناغي سةرةتاييء ئةزمووني دةرنةضووةء  -5
ثيَشةوةضووني  قؤناغي ثيَطةيشتنةوة، هيَشتا هةلَبذاردن نةبوةتة ثرؤسةيةك بؤ ضةسثاندنء بةرةوثيَي نةناوةتة 
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دميوكراسي راستةقينة لةهةريَمدا. ئةمة لةكاتيَكداية هةريَمي كوردستان خاوةن ضوار ئةزمووني هةلَبذرادني ثارلةمانية 
اردنء راثرسي ديكةية لةسةر ئاسيت هةلَبذاردني سي ئةزمووني ثارلةماني عيَراقيء، ضةندين هةلَبذلةكوردستانء، 

 شارةوانييةكانء ثاريزطاكان.
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 .55; صاحل جواد كاظم وعلي غالب العاني، مصدر سبق ذكره، ص 59-58، ص ص 2014احلقوق، جامعة دمشق، 

، ص 2010، 3السياسية، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، ط; محيد حنون خالد، االنظمة 49صاحل جواد كاظم وعلي غالب العاني، مصدر سبق ذكره، ص (27)
 .5-53ص

 .233; أندرو رينولدز وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص 235عصام دبس، مصدر سبق ذكره، ص  (28)
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 .60-56، ال2010، 2سليَماني، ضبؤ زانياري زياتر برِوانة: ظيان جميد فةرةج، سيستةمةكاني هةلَبذاردنء ثرنسيثةكاني دةنطدان، ضاثخانةي بينايي،  (29)

، ص 2010، 3; محيد حنون خالد، االنظمة السياسية، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، ط48صاحل جواد كاظم وعلي غالب العاني، مصدر سبق ذكره، ص (30)
 .5-53ص

(
31

واالنتخابات في العالم العربي، اعمال المؤتمر الدولي حول الديمقراطية الطيب البكوشي، االنتخابات والديمقراطية: اشكالية أولية: في كتاب الديمقراطية  (

 .18، ص 2014واالنتخابات في الوطن العربي، تقديم: عالء الشبلي، تحرير: كريم خميس، المنظمة العربية لحقوق االنسان، القاهرة، 

(
32

 .46، ص 2000رية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، روبرت أ. دال، عن الديمقراطية، ترجمة: أحمد أمين الجمل، الجمعية المص (

(
33

البلدان  : عبدالفتاح ماضي، مفهوم االنتخابات الديمقراطية: دراسة مقدمة الى مشروع دراسات الديمقراطية فيبؤ زانياري زياتر دةربارةي ئةم باسة بِروانة (

 .66-62، ص ص 2006كسفورد، اغسطس العربية: الديمقراطية واالنتخابات في البالد العربية، أ

(
34

ة بابةتة سياسيةكان ياسني ئاشوور جةوهةر، رؤَلي دةستةبذَيري سياسي فةرمانِرةوا لةثرؤسةي وةرضةرخان بةرةو دميوكراسي، طؤظاري دةستور: طؤظارَيكة بايةخ ب (
 .6، ل 2018(، كانووني دووةمي 6دةدات، ذمارة )

( كورسي ثارلةماني لةكؤي 104%( دةنطةكان بؤ خؤي بةرَيتء )89.5ليسيت نيشتيماني دميوكراسي كوردستاني( كةتواني رَيذةي )هةر سَي ليستةكة بريتيبون لة ) )*(
( 6%( دةنطةكان بؤ خؤي بةدةستبهَينَيتء )4.86( كورسي بةدةستبهَينَيت. ليسيت دووةم: ليسيت )كؤمةَلي ئيسالمي لةكوردستاني عَيراق(بوو كةتواني رَيذةي )111)

%( دةنطةكاني بةدةستهَيناء يةك كورسي ثارلةماني 1,17كورسي ثارلةماني بةدةستبخات. كؤتا ليستيش ليسيت ) حزبي زةمحةتكَيشاني كوردستان( بوو كة رَيذةي )
 على شبكة المعلومات الدولية: ( على الموقع الرسمي لبرلمان كردستان العراق2005تاريخ انتخابات الدورة الثانية )بةركةوت. بؤ زانياري زياتر بِروانة: 

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=page&c=Parliament-History2005 

(
35

 .23-18، ص ص 1005تموز  10(، السنة الخامسة، 55جريدة وقائع كردستان، العدد ): بروانة دةقي ياساكة لة (

(
36

 .19-18، ال2009(، دةزطاي ئاراس، هةولَير، 2009-2005مي كوردستان )ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم، ضوار ساَل سةرؤكايةتي هةرَي (

(
37

التشكيلة الخامسة لحكومة اقليم كردستان العراق الموحدة، منشور على الموقع الرسمي لحكومة اقليم كردستان العراق على شبكة  بؤ زانياري زياتر بروانة: (

 http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=03000061&l=14&r=255&a=10927المعلومات الدولية: 

(
38

 (.1992( ساَلي )1( لةياساي هةمواري سَييةمي ياساي هةَلبذاردني ئةجنومةني نوَينةراني نيشتماني كوردستاني عَيراق ذمارة )10مادةي ) (

(
39

 ( هةمان ياسا.15مادةي ) (

(
40

 .76، ال2010( زستاني 27سول، ئؤثؤزسيؤني سياسي لةهةرَيمي كوردستان، طؤظاري رؤشنطةري، ذمارة )بؤ زانياري زياتر بِروانة: زوبَير رة (

(
41

هةرَيمي كوردستان،  -توركيا-ميسر -شيكارية دةربارةي هةندَي ئةزمووني رؤذهةآلتي ناوةِراست -ياسني ساَلح، ئؤثؤزسيؤني سياسي: لَيكؤَلينةوةيةكي بةراوردكاري (
 .341، ل2009َيماني، ضاثخانةي رةنج، سل

(
42

 هةمان سةرضاوة. (

(
43

 . 5-4هةروةها ال  138-137، ال 2009، ضاثخانةي رةنج، سلَيماني، 2001-1999بؤزانياري زياتر بِروانة: نةوشريوان مستةفا، لةنَيوان مام جةاللء مندا، ئازاري  (

(
44

( ناوي ثارلةماني 1992( ساَلي )1ياساي ئةجنومةني نيشتيماني كوردستاني عَيراق ذمارة )( 2009( ساَلي )2( لةياساي هةمواري ضوارةم ذمارة )1بةثَيي مادةي ) (
 .عراق ضوَيين ئةجنومةني نيشتيماني كوردستاني عَيراق طرتةوة -كوردستان

(
45

 (ي هةمان ياسا3مادةي ) (

(
46

 (ي هةمان ياسا4مادةي ) (

(
47

 (1992( ساَلي )1( ياساي ئةجنومةني نيشتيماني كوردستاني عَيراق ذمارة )2009)( ساَلي 2(ي لةياساي هةمواري ضوارةم ذمارة )8مادةي ) (

(
48

 (ي هةمان ياسا10مادةي ) (

(
49

 (ي هةمان ياسا11مادةي ) (

(
50

 بةدواوة. 25، ال 2009(، 54عرَياق، ثارلةماني كوردستان، ثرؤتؤكؤَلةكان، ذمارة ) -هةرَيمي كوردستان (

(
51

 .2013كوردستان العراق، اربيل، بيانات غير منشورة،  مكتب كتلة التغيير في برلمان (

(
52

(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 2013-2009المعارضة السياسية: دراسة في تجربة اقليم كردستان العراق خالل المدة )هاذة كوسرت جميد،  (

 .86، ص 2014القانون والسياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة صالح الدين، أربيل، 

(
53

 .220-219، ال 2009(، 58عرَياق، ثارلةماني كوردستان، ثرؤتؤكؤَلةكان، ذمارة ) -هةرَيمي كوردستان (
)*(

( 2010حوزةيراني 2( لةنَيوان )ي.ن.ك( و)ث.د.ك( ئيمزاكرا، بةآلم بةشَيوةيةكي شاراوة مايةوة تاوةكو لة )2006تةموزي  27هةرضةندة ئةم رَيككةوتنامةية لة ) 
ت، ساَلي كوردستاني نوَي بآلويكردةوة. بؤ دةقي رَيككةوتنامةكة بِروانة: رؤذنامةي كوردستاني نوَي، رؤذنامةيةكي سياسي طشتية )ي.ن.ك( دةريدةكارؤذنامةي 

 .6(، ل 2010حوزةيراني  2( ضوارشةمة لة )5191نؤزدةيةم، ذمارة )

(
54

( تةسديقكراء لةرؤذنامةي وةقائعي 2006كانووني دووةمي  21( لة )1كوردستانةوة بة بِرياري ذمارة )رَيككةوتنامةي سرتاتيذي لةاليةن سةرؤكايةتي هةرَيمي  (
 بآلوكرايةوة. 33-32(، ال 2006ئابي  27( لة )62كوردستان ذمارة )

(
55

قليم كوردستان على شبكة المعلومات السيرة الذاتية لوزراء التشكيلة السادسة لحكومة اقليم كردستان العراق، متوفر على الموقع الرسمي لحكومة ا (

 الدولية:
www.cabinet.gov.krd/a/d.aspx1=14&a=43540. 

 .104، ل2016 سليَماني، ئةنديَشة، بالَوكردنةوةي ناوةندي -ئةنديَشة هونةريي رؤشنبرييء ناوةندي سياسةستدا، لةقوآليي ياسني، برهان (56)
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(: ياساي دريَذكردنةوةي خوولي سيَيةمي هةلَبذاردني ثارلةماني كوردستان، ماوةي كاري ثةرلةمان دريَذكرايةوة 2013)( سالَي 18ي ياساي ذمارة ) 1بةثيَي ماددة  (57)

(. وةك لةهؤيةكاني دةرضواندني ئةم ياسايةدا هاتووة دريَذكردنةوةي كاري ثةرلةماني كوردستان بؤ ئةوةية كةهيض بؤشاييةكي ياسايي 2013تشريين دووةمي  1تاوةكو )
 ةهةريَمي كوردستاندا دروست نةبيَت تاطريَداني دانيشيت يةكةمي خوولي ضوارةمي ثارلةماني كوردستان.ل

 ( لةسةر مالَثةري فةرمي ثارلةماني كوردستان:15/12/2012( لة )6298/3/4بروانة دةقي نوسراوي سةرؤكي ثارلةماني كوردستان ذمارة ) (58)
www.perleman.org/Default.aspx?page=page&c=xol4. 

(
59

 هةمان سةرضاوة. (
 (ي هةمواركراو.1992( سالَي )1(: ياساي هةمواري حةوتةمي ياساي هةلَبذاردني ثارلةماني كوردستان ذمارة )2013( سالَي )15لةياساي ذمارة ) 1ماددةي  (60)

 هةمان ياساي سةرةوة. 7ماددةي  بؤ زانياري زياتر دةربارةي ضؤنيَيت دابةشكردني كورسيةكاني ثارلةماني كوردستان برِوانة: (61)

(: ليَكؤلَينةوةيك لةجوطرافياي سياسي، نامةي ماستةر 2013-2009سةنطةر امحد حسني، شيكردنةوةي جوطرايف بؤ هةلَبذاردنةكاني ثارلةماني كوردستان ) (62)
 .154-152، ال 2015بالَونةكراوة، كؤليَذي ئةدةبيات، زانكؤي سةآلحةدين، 

، خوولي ضوارةمي 2014نيسان  29ر برِوانة: هةريَمي كوردستاني عيَراق، ثارلةماني كوردستان، ثرؤتؤكؤلَي دانيشتين دةسثيَك، سيَشةممة بؤ زانياري زيات (63)
 .14هةلَبذاردن/ ل 

 ريَطري لةسةرؤكي ثارلةمان كرا بطةرِيَتةوة بؤ هةوليَر: لةسةر مالَثةرِي )سنورميديا(:  (64)
www.snurmedia.com/all-details.aspx?jimare=4900. 

(
65

 بِروانة دةقي وتاري دةستلةكاركَيشانةوةي سةرؤكي ثارةلةماني كوردستان لةسةر ماَلثةِري )لظني ثرَيس(: (
www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?jimare=61379&jor=1. 

)*(
دةنط(  71دةنط لةكؤي  59( بةزؤرينةي دةنط )2017تشريين يةكةم  24( خولي ثايزةي خوولي ضوارةمدا لةرؤذي )3ثةرلةماني كوردستان لةدانيشتين ذمارة ) 

 ردرا.ئةندام ثارلةماني ئامادةبوو )بَيطةرد دَلشاد تاَلةباني( وةك سكرتَيري هةميشةي ثارلةماني كوردستان لةجياتي )فةخرةدين قادر( هةَلبذَي

 .www.nawen.org/ku/2017/09/30/parlament ناوين(:               فةخرةدين قادر دةسيت لةكار كَيشايةوة: لةسةر ماَلثةري )ثةميانطاي (66)
 

(
67

                     .www.perleman.org/default.aspx?page=articale&id-23513&1=33بِروانة ماَلثةِري فةرمي ثارلةماني كوردستان: (
(

68
 ؤم ثةسةندكرد. لةسةر ماَلثةِري فةرمي ثارلةماني كوردستان:( بؤ ئةندامداني ريفراند2017ئةيلولي  25ثارلةماني كوردستان رؤذي ) (

www.perleman.org/default.aspx?page=articale&id-23494&1=3. 

(
69

عَيراق، كوردستاني بؤ زانياري زياتر دةربارةي ضؤنَييت متمانة وةرطرتين سةرؤك وةزيرانء جَيطرةكةيء وةزيرةكاني بِروانة: هةرَيمي كوردستان، ثارةلةماني  (
 (، خوولي ضوارةمي ثارلةمان.2014حوزةيراني  18( ضوارشةممة رَيكةوتي )10ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

(
70

 .www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hawal&jimare=612748&jor=1 بِروانة دةقي بةياننامةكة لةسةر ماَلثةِري )لظني ثرَيس(:  (

(
71

 هةمان سةرضاوة. (

(
72

 نامةكةي سةرؤكي هةرَيم لةسةر ماَلثةِري فةرمي ثارلةماني كوردستان: بِروانة دةقي (
www.perleman.org/default.aspx?page=articale&id-23555&1=3. 

 سةرضاوةكان
 ( ياساي 1992( سالَي )1ياساي ذمارة :).هةلَبذاردني ئةجنومةني نيشتيماني كوردستاني عيَراق هةمواركراو 
 ( 1992( سالَي )1ياساي هةمواري سيَيةمي ياساي هةلَبذاردني ئةجنومةني نويَنةراني نيشتماني كوردستاني عيَراق ذمارة )

 هةمواركراو.
 ( ياساي ئةجنومةني نيشتيماني كو2009( سالَي )2ياساي هةمواري ضوارةم ذمارة :)( سالَي 1ردستاني عيَراق ذمارة )

 ( هةمواركراو.1992)
 ( ي هةمواركراو.1992( سالَي )1ياساي هةمواري ثيَنجةمي ياساي هةلَبذاردني ثارلةماني كوردستان ذمارة) 
 ( سالَي 1(: ياساي هةمواري حةوتةمي ياساي هةلَبذاردني ثارلةماني كوردستان ذمارة )2013( سالَي )15ياساي ذمارة )

 (ي هةمواركراو.1992)
 ( ياساي دريَذكردنةوةي خوولي سيَيةمي هةلَبذاردني ثارلةماني كوردستان.2013( سالَي )18ياساي ذمارة :) 
 2009(، 54عريَاق، ثارلةماني كوردستان، ثرؤتؤكؤلَةكان، ذمارة ) -هةريَمي كوردستان. 
 2009(، 58رة )عريَاق، ثارلةماني كوردستان، ثرؤتؤكؤلَةكان، ذما -هةريَمي كوردستان. 
  خوولي 2014نيسان  29هةريَمي كوردستاني عيَراق، ثارلةماني كوردستان، ثرؤتؤكؤلَي دانيشتين دةسثيَك، سيَشةممة ،

 ضوارةمي هةلَبذاردن.
 سيَيةم: كتيَب 

http://www.perleman.org/default.aspx?page=articale&id-23555&1=3
http://www.perleman.org/default.aspx?page=articale&id-23555&1=3
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 ناوةندي بالَوكردنةوةي ئةنديَشة،  -برهان ياسني، لةقوآليي سياسةستدا، ناوةندي رؤشنبرييء هونةريي ئةنديَشة
 . 2016ليَماني، س

 ( دةزطاي ئاراس، هةوليَر، 2009-2005ديواني سةرؤكايةتي هةريَم، ضوار سالَ سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان ،)
2009. 

 2010، 2ظيان جميد فةرةج، سيستةمةكاني هةلَبذاردنء ثرنسيثةكاني دةنطدان، ضاثخانةي بينايي، سليَماني، ض. 
 2009، ضاثخانةي رةنج، سليَماني، 2001-1999لء مندا، ئازاري نةوشريوان مستةفا، لةنيَوان مام جةال. 
 شيكارية دةربارةي هةنديَ ئةزمووني رؤذهةآلتي  -ياسني سالَح، ئؤثؤزسيؤني سياسي: ليَكؤلَينةوةيةكي بةراوردكاري

 .2009هةريَمي كوردستان، ضاثخانةي رةنج، سليَماني،  -توركيا-ميسر -ناوةرِاست
  ،(: ليَكؤلَينةوةيك 2013-2009شيكردنةوةي جوطرايف بؤ هةلَبذاردنةكاني ثارلةماني كوردستان )سةنطةر امحد حسني

 .2015لةجوطرافياي سياسي، نامةي ماستةر بالَونةكراوة، كؤليَذي ئةدةبيات، زانكؤي سةآلحةدين، 
 ،( ضوارشةمة 5191ذمارة ) رؤذنامةي كوردستاني نويَ، رؤذنامةيةكي سياسي طشتية )ي.ن.ك( دةريدةكات، سالَي نؤزدةيةم

 (.2010حوزةيراني  2لة )
 ( 2006ئابي  27( لة )62رؤذنامةي وةقائعي كوردستان ذمارة.) 
 ( زستاني 27زوبيَر رةسول، ئؤثؤزسيؤني سياسي لةهةريَمي كوردستان، طؤظاري رؤشنطةري، ذمارة )2010. 
 سةي وةرضةرخان بةرةو دميوكراسي، طؤظاري دةستور: ياسني ئاشوور جةوهةر، رؤلَي دةستةبذيَري سياسي فةرمانرِةوا لةثرؤ

 .2018(، كانووني دووةمي 6طؤظاريَكة بايةخ بة بابةتة سياسيةكان دةدات، ذمارة )
 ( لةسةر مالَثةري فةرمي 15/12/2012( لة )6298/3/4دةقي نوسراوي سةرؤكي ثارلةماني كوردستان ذمارة )

 . www.perleman.org/Default.aspx?page=page&c=xol4كوردستان: ثارلةماني
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Elections are away to give the political power and authority legally and freely to a 

group and a political party in the state country. This is because of existing democratic 

principles, considering that people are source of political legitimacy, not any other 

source. If democracy is power from people to people, and for people, the only way to 

embody this principle is election, therefore; relationship between elections and 

democracy are complementary and necessary, they together embody the will of 

people. 

The study consists of three main sections. The first one is theoretically special about 

clarification and detention of election and democracy concept, and the relations 

between them. In the second aspect, are talked about the election of third session and 

generally described the participation of political forces and parties in this electoral 

cycle with the most important repercussions of this session on legislative and 

executive authorities and on the life of all Kurdish people. Furthermore, third section 

focused on the fourth session election and the most significant outcome of such an 

election, with identification of the most important barriers and obstacles as well as 

determining solutions for such circumstances. 

The research ended with conclusion. The significant result that the study reached is 

the election of third session of Kurdistan parliament is one of the most important 

electoral cycles in Kurdistan region because of their results and their fundamental 

implications on the political process, government work, the performance of 

parliament. However, the election of the fourth session had the worst effect on 

Political life and government process of Kurdistan region in general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


